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Notas

Reforma

O governo federal colocou em discussão o anteprojeto 

da reforma universitária, estabelecendo até julho próximo o 

prazo para as entidades organizadas da sociedade 

encaminharem suas sugestões e modificações. Uma das 

primeiras a se manifestar foi a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), que pleiteia o aumento do número de cursos 

para as áreas de engenharia e tecnologia. O setor que mais 

reclamou, até agora, da reforma do ensino superior 

pretendida pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva foi o das 

universidades privadas.

Invisibilidade

Dois cientistas da Universidade da Pensilvânia, na 

Filadélfia (EUA), anunciaram na revista Nature a 

descoberta de uma forma teórica para deixar invisíveis os 

objetos. Trata-se de Andrea Alù e Nader Engheta, que 

criaram uma “cobertura” de invisibilidade na base da alta 

tecnologia, capaz de deixar os objetos quase transparentes 

no interior desse campo. Os cientistas trabalharam com 

propriedades existentes nas inumeráveis vibrações 

eletrônicas da superfície de alguns metais. Essas vibrações 

são capazes de neutralizar a luz visível e outras radiações 

emitidas pelos objetos, criando a sensação de que os 

mesmos são invisíveis.     

Reciclagem

A empresa carioca Polinova, especializada em 

reciclagem, integrada à incubadora industrial da 

Coppe/UFRJ, conseguiu desenvolver uma tecnologia para 

a transformação de embalagens PET numa resina de alta 

resistência, a ser utilizada no fabrico de piscinas, tanques e 

caixas d'água. Em 2003, segundo a Associação Brasileira 

da Indústria PET (Abipet), foram recicladas cerca de 141,5 

mil toneladas de garrafas PET, o equivalente a 43% da 

produção total daquele ano. Dos cinco mil municípios 

brasileiros, 30% não contam com qualquer tipo de coleta 

de lixo destinado à reciclagem e só 200 dispõem de 

serviços de coleta seletiva.
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atenção, ao mesmo Estamos prosseguindo com todo o entusiasmo as 

tempo que auguramos atividades editoriais do nosso informativo, cuja leitura 

farta colheita de bons tem-se constituído, nos últimos anos, em importante 

e imediatos resultados fonte de consulta e subsídio para a discussão pública de 

para a população.projetos sustentáveis para o desenvolvimento do Estado. 

O ano de 2005 O objetivo essencial da proposta, que pretendemos 

promete ser de intensa aperfeiçoar cada vez mais, é garantir aos profissionais e 

movimentação no empresas abrangidos pelo raio de ação do Conselho 

â m b i t o  p o l í t i c o -Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 

institucio-nal, com Paraná, um canal eficiente para a formulação de novas 

uma série de reformas idéias e, sobretudo, para o fluxo contínuo da 

i n a d i á v e i s  p a r a  contribuição criativa de um grupo de profissionais 

m e l h o r a r  o  partícipe do esforço comum pelo progresso. 

d e s e m p e n h o  d a  Todo o País assiste com elevado nível de apreensão e 

administração pública responsabilidade, e não poderia ser de outra forma, à 

e, ainda, suprimir as sucessão de inúmeros fatos nas esferas pública e 

impertinentes arestas que tanto prejuízo têm causado à privada, necessariamente entrelaçados, tendo em vista a 

governabil idade. Nesse aspecto, entidades capilaridade das intervenções diretas e indiretas de 

representativas da sociedade organizada e a iniciativa ambos os setores no cotidiano da cidadania.

empreendedora, sem abrir mão do espaço e cultura A Revista CREA-PR não ficará à margem das grandes 

próprios, estão plenamente capacitadas a fornecer o linhas demarcatórias do grande debate em torno do 

domínio das tecnologias adequadas e a experiência projeto paranaense de desenvolvimento sustentável. O 

empresarial.       interesse fundamental é continuar abrindo suas páginas 

Não há a menor condição de alcançar para a edição de reportagens que investiguem  e 

desenvolvimento com justiça social confinando em fomentem a prospecção de soluções inteligentes, 

compartimentos estanques o público e o privado. Acima econômicas e corretas do ponto de vista ambiental.    

de tudo, não se pode esperar progresso e distribuição Na presente edição, os leitores encontrarão farto 

equânime da renda, enquanto persistirem zonas de material para melhor  entender  e  até  formar juízo  

sombreamento a encobrir o círculo vicioso da pessoal, por exemplo, sobre o projeto de Parcerias 

apropriação de recursos públicos para alimentar Público-Privadas, recém anunciado pelo governo fed-

interesses escusos de grupos ou corporações eral, Lei Nacional de Biossegurança, ainda em 

exclusivistas.discussão no Senado da República, e o Novo Modelo 

 O cenário é propício às grandes transformações, Elétrico, que o governo desenvolve com apoio da 

onerosas e malvistas por estamentos elitizados, é iniciativa privada. São temas relevantes e de interesse 

verdade, posto que essenciais para o aprimoramento das geral, sobre os quais devemos focar também nossa 

Soluções 
inteligentes 

e econômicas
Por Luiz Antonio Rossafa

Luiz Antonio Rossafa é 
presidente do Conselho 
Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
do Paraná (CREA-PR)

Luiz Antonio Rossafa
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(+16,32%) dariam as maiores contribuições para o 

desempenho da safra atual, e os produtos que mais 

deveriam crescer seriam a soja (+28,3%) e feijão da 

primeira safra (+22,8%). Contudo, o fator climático adverso 

da seca que se prolongou por 40 dias em determinadas 

regiões, frustrou a estimativa inicial da excelente safra de 

Área livre verão. Técnicos do Ministério da Agricultura e secretarias 

estaduais não descartavam um prejuízo ainda mais extenso. 

O governo do Paraná solicitou ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) a oficialização da declaração de seu 
Água e esgototerritório como área livre da produção agrícola de 

transgênicos. O pleito está amparado por parecer elaborado 

por técnicos da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do O ministro das Cidades, Olívio Dutra, declarou que, para 

referido ministério. A fundamentação do pedido encaminhado universalizar os serviços de abastecimento de água e coleta e 

pelo governo estadual baseia-se no princípio da precaução e tratamento de esgotos, o País precisa investir R$ 178 bilhões 

na impossibilidade da convivência de cultivos transgênicos e nos próximos vinte anos. O cenário atual mostra que 95,3% 

não transgênicos sem que haja a possibilidade de dos domicílios urbanos estão ligados à rede de 

contaminação. abastecimento de água, mas só 28,2% são beneficiados pelo 

esgotamento sanitário. O investimento deve ser compartilhado 

pela União, Estados e municípios, chegando o dispêndio 

Amigo urso anual a R$ 8,9 bilhões. Dutra lembrou que a iniciativa 

privada terá participação por meio das Parcerias Público-

O WWF (Fundo Mundial para a Natureza) adverte que em Privadas. As regiões mais bem aquinhoadas por serviços de 

20 anos pesadas mudanças climáticas devem elevar em abastecimento de água são o centro-oeste, sudeste e sul, ao 

pelo menos três vezes o índice de derretimento das geleiras passo que o saneamento apresenta melhores condições no 

da região ártica. Por causa do fenômeno, a vegetação centro-oeste e sudeste. Olívio disse ainda que nos últimos 

característica chamada tundra poderá ser eliminada, assim dois anos o governo federal investiu no setor cerca de R$ 6 

como os ursos polares poderão morrer. O derretimento das bilhões, valor 14 vezes maior que o aplicado nos últimos dez 

geleiras é um processo passível de aumentar, tendo em vista anos.

o crescimento das radiações solares absorvidas pela terra e 

oceanos, o temido efeito-estufa. O WWF informou, ainda, 
Investimentosque o derretimento de geleiras durante o verão está 

avançando cerca de 9,6% a cada década.        

O Grupo AES planeja investir no Brasil, este ano, R$ 537 

milhões, maior volume aportado no País desde 1998, 

Safra menor quando a companhia norte-americana ingressou no 

mercado brasileiro de energia elétrica. A Eletropaulo, maior 

Levantamento preliminar da Comissão Nacional de distribuidora nacional de energia, ficará com a maior fatia 

Abastecimento (Conab), entidade vinculada ao Ministério da da aplicação: R$ 428 milhões. A AES Sul receberá R$ 65,5 

Agricultura, assinala que o Brasil deverá colher nesta safra milhões e a AES Tietê, R$ 35,9 milhões. A termelétrica 

de verão, 123,4 milhões de toneladas de leguminosas, Uruguaiana, localizada no Rio Grande do Sul, ganhará R$ 

grãos e cereais. Essa estimativa foi feita em meados de 7,5 milhões. 

março reduzindo a expectativa inicial de 134 milhões de O presidente do grupo no Brasil, Eduardo Bernini, revelou 

toneladas, 13% maior que a safra 2003/2004. A que os investimentos se justificam pela “retomada no 

prolongada estiagem nos Estados do Paraná, Santa Catarina crescimento da demanda de energia no País,” claro 

e Rio Grande do Sul, cujos cultivos de milho e soja haviam indicativo da retomada do próprio ritmo da economia. 

aumentado bastante, deverão sofrer a maior queda de Bernini também revelou-se confiante no equilíbrio entre a 

produção. As regiões sul (+13,48%) e centro-oeste oferta e demanda de energia elétrica no mercado brasileiro 
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foi em função de termos cobrado verbalmente que 

fossemos citados na revista como postulante ao 

cargo de prefeito ou foi uma falha lamentável de 

Intervenção - A Associação Comercial do Paraná ordem administrativa da direção do Conselho e de 

parabeniza e perfila-se ao Conselho Regional de seus funcionários ou do Dimitri Valle, autor da 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná por sua matéria? Solicitamos esclarecimento e reparo da 

corajosa iniciativa de solicitar ao Ministério Público lamentável falha ocorrida.

Federal uma intervenção no Departamento Nacional de 

Infra-estrutura de Transporte Terrestre em virtude do José Carlos Schivinato

acidente na ponte sobre a represa do Capivari Prefeito do município de Toledo
Cachoeira e da falta de esclarecimentos convincentes 

sobre suas causas. Nota da Redação - A Revista CREA-PR, edição 31, 
Ao mesmo tempo em que esforça-se em cumprir trouxe na matéria intitulada “CREA-PR quer colaborar 

acordos com organizações internacionais, inclusive com os novos governos”, quadro com profissionais 
ultrapassando exigências desses organismos, para do Sistema Confea/CREAs eleitos prefeitos de 
pagar juros da dívida, e que repete-se em promessas nos diferentes municípios do Estado do Paraná. A 
discursos, o governo federal pouco investe em infra- listagem foi feita com base nos dados informados 
estrutura. O governo eleva tributos de forma absurda e pelos profissionais ao fazerem seu cadastro junto ao 
arrecada mais, aumenta juros, contrata e incha a TRE - Tribunal Regional Eleitoral. A listagem foi retirada 
máquina pública, desestimula investimentos, etc. E de arquivo disponível no site do TRE. Com isso, 
pouco investe em infra-estrutura. retificamos a informação acrescentando o nome 

A ACP solidariza-se a movimentos, como o do CREA- do engº civil José Carlos Schiavinato, eleito prefeito 
PR e de outras entidades que pretendem um País mais do município de Toledo, ao quadro de profissionais 
empreendedor e reconhecedor aos direitos dos seus do Sistema eleitos em 2005.
cidadãos. Além disso, concita outras entidades para que 

façam o mesmo e coloca suas dependências para Londrina - O Clube de Engenharia e Arquitetura 
eventuais reuniões que tenham propósitos tão sadios de Londrina encaminhou ao CREA-PR, em fevereiro, 
como o anunciado por Vossa Senhoria. ofício com parecer elaborado pelo advogado e pro-

fessor Ruy de Jesus Marçal Carneiro, a pedido da 
Cláudio Gomes Slaviero OAB subseção de Londrina, referente às leis nºs 

presidente da Associação Comercial do Paraná 9.663 e 9699/2004 daquela cidade. Pelo parecer, as 

referidas leis deixaram de obedecer as normas de 

elaboração e, por isso, ficaram passíveis de 
Prefeito - Considerando que possuo a formação anulação. Com o estudo, a OAB encaminhou ofícios 

de engº civil com o CREA nº 7211-D/PR, desde à Prefeitura de Londrina e à Câmara de Vereadores 
janeiro de 1978, e que, de 21/03/85 a 28/01/86 fui da cidade, solicitando que espontaneamente 
designado como inspetor especial e tendo sido promovam a revogação das normas legais em 
conselheiro de 01.01.91 a 31.12.93, causou-me questão. Em caso de não serem atendidos os 
estranheza a omissão na publicação da revista pedidos, a OAB informa que serão encaminhados os 
CREA-PR nº 32, página 12, a não citação de meu procedimentos legais para que se alcance o 
nome como prefeito eleito com formação afim à objetivo. O Conselho destaca a luta enfrentada pelo 
dos demais integrantes do CREA. Será que o motivo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina e 
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aos produtores e esse interesse central O salto é astronômico. De 110 em 

continua e permanecerá inalterado”, 1989 para 180 mil pessoas em 2005. 

afirma. O agricultor Arildo Fioreze via-Esse é um dos números que definem a 

jou seis horas de Abelardo Luz, cidade dimensão alcançada pelo Show Rural 

de pequeno porte do interior catari-Coopavel em 16 anos de história. O 

nense, para manter-se atualizado e evento aconteceu em uma área de 72 

fazer render ainda mais seus 700 hec-hectares a dez quilômetros do centro 

tares. “Fico dois dias longe da família e de Cascavel, no coração do Oeste do 

dos negócios, mas ter contato com Paraná, região responsável por um em 

toda essa diversidade de informação cada três grãos colhidos no Estado. A 

reunida num único lugar não tem pre-face do Oeste assume um jeito de 

ço”.Brasil durante os cinco dias do Show 

Arildo planta milho e soja e ficou Rural Coopavel. 

em um shopping-center que tem gente surpreso com as novidades mostradas Caravanas de todos os cantos do 

de hábitos simples, de pele queimada pela Coodetec, instituição mantida País e até do exterior promovem uma 

e de roupas surradas como público- por cooperativas paranaenses para mistura de cores e de sotaques movi-

alvo. desenvolver pesquisas e cultivares e das por um único objetivo: conhecer 

A fidelidade ao foco original é o criar novas soluções para manejo. A as tendências e as novas tecnologias 

maior segredo do Show Rural Coodetec mostrou novas variedades desenvolvidas pelas maiores empresas 

Coopavel, informa o diretor- de soja convencional e de milhos híbri-brasileiras e internacionais nos seg-

presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. dos. Arildo também viu pela primeira mentos de cultivares, de máquinas e 

“Ele foi criado para transferir novas tec- vez áreas cultivadas com soja transgê-de implementos para a agricultura e 

nologias e conhecimentos em manejo, nica e aproveitou para conhecer mais pecuária. Só os melhores dos seus 

em alimentos e sobre comercialização sobre uma das mais polêmicas novi-ramos conseguem espaço para expor 

SHOW

rural

Por Jean Paterno

Área de 72 hectares 

mostra mais de 

cinco mil 

experimentos 

agropecuários, 

inovações em 

cultivares, máquinas 

e implementos 

No parque de exposições: Cascavel para o mundo
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Sessenta funcionários da cooperativa 

ficam permanentemente na área para 

revitalizar os jardins, preparar as par-

celas de experimentos e manter bem 

cuidadas as áreas de descanso, espa-

ços tomados por bancos e por sistema 

de som alimentado com música clássi-

ca. Seiscentas pessoas já trabalhavam 

na organização 60 dias antes da aber-

tura; esse número sobe para 1,5 mil 

um mês antes e atinge o ápice de 3,3 

mil trabalhadores nos cinco dias do 

evento. 

O restaurante tem capacidade 

para servir 20 mil refeições por dia e 

os visitantes recebem escova, creme, 

fio-dental e protetor solar fator 30, gra-

tuitamente. O comércio de Cascavel 

também sente e comemora os reflexos 

do Show Rural Coopavel. As lojas aten-

dem até mais tarde para oferecer um dades da ciência moderna. O Show mentos, divididos em parcelas de 20 

diferencial aos visitantes e para apro-Rural também atrai autoridades, de metros quadrados cada. 

veitar um fluxo enorme de pessoas na vereadores a ministros. O agricultor encontra as culturas 

cidade numa época considerada das O presidente do Conselho crescidas e produzindo, no melhor do 

mais fracas pelos lojistas, informa a Regional de Engenharia, Agronomia e seu desempenho. Há placas indicativas 

presidente da Associação Comercial e Arquitetura (CREA-PR), Luiz Antonio e técnicos especializados para repassar 

Industrial de Cascavel, Susana Rossafa, foi uma das primeiras lide- informações e esclarecer todo tipo de 

Gasparovic Kasprzak. ranças a visitar o evento e resumiu o dúvida. O agricultor Osni Zanellato, 

Os hotéis até de cidades vizinhas que viu em uma frase: “Esse é um show dono de uma área de 13 alqueires em 

ficam lotados pelo menos dez dias que antecipa o que acontece no cam- Nova União, em Cascavel, entende o 

antes  da  abertura do  evento e  os res-po, que é o show da multiplicação e Show Rural como uma universidade des-

taurantes e casas noturnas vivem chei-da produtividade”. O nível tecnológi- tinada àqueles que pouco puderam fre-

os. O prefeito Lísias de Araújo Tomé co e de organização alcançado pelo qüentar os bancos escolares. Osni visita 

(PPS) aproveitou para vender a ima-Show Rural é um exemplo da compe- o evento há mais de dez anos e sente no 

gem do município ao determinar a ins-tência  da  agropecuária  brasileira, bolso e na melhoria do padrão de vida 

talação de placas ressaltando as quali-repetiram o ministro da Agricultura, da família as vantagens de querer 

dades da cidade. Ele também pediu à Roberto Rodrigues, os senadores Álva- aprender sempre mais. 

Secretaria Municipal de Comunicação ro Dias (PSDB) e Flávio Arns (PT) e o 

Reflexos - O Show Rural Social a produção e a distribuição de secretário nacional da Agricultura 

Coopavel começa a ser preparado um um folder recheado de textos e fotos Familiar, Válter Bianchini. 

ano antes de acontecer. Uma equipe aos visitantes. O Show Rural é um estí-Os 72 hectares utilizados pela 

de 40 pessoas avalia a última edição e mulo ao agronegócio brasileiro, res-Coopavel para o Show Rural já são 

decide entre o que é bom e deve per- ponsável por 35% do PIB nacional, por insuficientes e a cooperativa faz pla-

manecer e quanto aos pontos fracos 37% dos empregos gerados no País e nos para superar esse limite. A área é 

que podem e devem ser melhorados. por 42% das exportações nacionais.ocupada por mais de cinco mil experi-
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No parque de exposições: Cascavel para o mundo
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A revista que você lê foi parar em 

suas mãos graças à colaboração de 

um engenheiro mecânico. O 

processo de produção destas 

páginas exigiu que um profissional 

habilitado ajustasse, em algum 

momento, a máquina impressora 

para que cores, fotos, letras e 

números fossem estampados no 

papel de acordo com o projetado 

pelos responsáveis por esta edição, 

como jornalistas, diagramadores e 

fotógrafos. 

O exemplo serve para ilustrar a 

importância de um engenheiro 

mecânico no cotidiano de outras 

profissões. Quer outro exemplo? Ao 

abrir um túnel sob uma montanha 

para reduzir o tempo de viagem 

numa rodovia, lá está o profissional 

definindo se determinado trator pode 

ser capaz de rasgar a terra para 

concretizar o que engenheiros civis 

O engenheiro que 

ninguém pode 

esquecer
Por Dimitri Valle

O engenheiro 

mecânico serve de 

suporte para todas 

as outras áreas, da 

engenharia civil à 

medicina

Foto
EM PRODUÇÃO
(Pablito)

“Uma profissão empolgante”, dizem os engenheiros mecânicos.
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As maiores marcas do Brasil 
e do mundo expõem suas 
tecnologias em máquinas e 
em implementos na feira.

O prefeito Lísias e Dilvo 
Grolli: Cascavel para o 
mundo
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isso. Hoje, por exemplo, é inaceitável criaram em suas planilhas. Nem é 

ver a imagem de uma fábrica expelir preciso entrar em detalhes para dizer 

aquelas camadas grossas de que o carro, uma das invenções que 

fumaça. Quando me formei, aquilo revolucionaram o conceito de 

era sinal de progresso,” afirmou o mobilidade no século passado, só 

atual coordenador. Mas a evolução avançou porque engenhei ros 

trouxe facilidades à profissão. “O mecânicos quiseram. 

desenvolvimento de novos materiais A dependência do profissional 

abriu a possibilidade de trabalhar nas mais variadas at iv idades 

c o m  m e n o s  d e s g a s t e  d o s  econômicas também resultou em 

equipamentos, permitindo, ao mudanças de responsabilidade. 

mesmo tempo, que eles funcionem a Atribuições antes dominadas por 

velocidades altíssimas, gerando mais engenheiros civis e arquitetos, como 

produção,” descreve Barbosa. a hidráulica, por exemplo, estão hoje 

sob cuidados dos engenheiros 

Formação profissional - Para mecânicos. Assim como não existe 

Castro, 40 anos dedicados à um motor elétrico sem a união dos 

engenharia mecânica, o sinal dos conhecimentos de um engenheiro 

tempos está refletido na formação mecânico com os do eletricista.

profissional existente hoje nas 

universidades. “Sentimos hoje que o Suporte - “O engenheiro 

pessoal está saindo muito cru e mecânico serve de suporte para 

ninguém consegue emprego.” Para todas as outras áreas, da engenharia 

ele, a culpa é dos currículos civil à medicina. Pode ter certeza que 

escolares, mais fracos que os do pas-o bisturi que o médico manuseia foi 

sado. “Noções de matemática  que  produzido por uma máquina na qual 

você  aprendia  no  colegial foram o engenhe i ro mecânico deu 

transferidas para a faculdade. Assim, suporte,” afirma Wiliam Alves 

o aluno não tem tanto tempo de Barbosa, coordenador da Câmara 

absorver o grau de conhecimento Espec ia l i zada de Engenhar ia 

necessário”, afirma. Mecânica e Metalúrgica do CREA-

A  s o l u ç ã o  p a s s a r i a  p o r  PR. 

mudanças na grade curricular. Em São Paulo, a capi ta l 

Castro defende que o currículo do econômica do Brasil e onde mais de 

curso de engenharia seja mudado. Castro, ex-coordenador da mesma  30% do PIB nacional se concentra, a 

Isso permitirá, segundo ele, mais câmara  no  conselho  estadual. maioria dos inscritos no CREA é 

objetividade à profissão. No lugar O avanço tecnológico dos f o r m a d a  p o r  e n g e n h e i r o s  

de o estudante receber noções de e q u i p a m e n t o s  o b r i g o u  o s  mecânicos. Ou seja: a profissão tem 

t o d a s  a s  m o d a l i d a d e s  d e  engenheiros mecânicos a se ajustar um vínculo importante com as 

engenharia, o espaço seria ocupado ao sabor dos tempos. Barbosa, 25 engrenagens que movimentam a 

pelos conhecimentos inerentes à anos de profissão, afirma que riqueza do País. “A formação de um 

especialização que o graduando conceitos tão díspares nessa área engenheiro mecânico é mais 

seguir. “Ocorreria a mesma coisa afetaram seu trabalho. “Uma coisa abrangente porque ele tem de lidar 

que vemos com o médico e o que mudou foi a questão ecológica. com todas as outras modalidades de 

advogado:  eles  têm  uma  Passamos a nos preocupar mais com engenharia,” diz Sérgio de Souza 

O desenvolvimento 

de novos materiais 

abriu a possibilidade 

de trabalhar com 

menos desgaste dos 

equipamentos, 

permitindo, ao 

mesmo tempo, que 

eles funcionem em 

velocidades 

altíssimas, gerando 

mais produção

Ilustração
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e do mundo expõem suas 
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em implementos na feira.
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mundo



I N T E G R A Ç Ã O

MARÇO    2005 CREA-PR     13

mais variadas áreas da engenharia Segmento da economia que fatu-

como um todo. "Um grande empre-ra R$ 23 bilhões por ano, responde 

endimento nada mais é que um con-por 15% do faturamento do varejo 

junto de operações mais simples, nacional (excluído o setor automoti-

porém organizadas de acordo com o vo) e gera 400 mil empregos diretos. 

objetivo comum da execução das ati-A pujante indústria de shopping cen-

vidades dentro do prazo estipulado ters nasceu no Brasil nos anos 60, 

pelo cronograma, além de permane-engatinhou na década seguinte e 

cer dentro da previsão de custos." Técnica dos serviços projetados e exe-explodiu nos anos 80. Muitos pensam 

Tudo o que necessita ser refeito e cutados," afirmou. que são necessários apenas enge-

a execução fora das especificações O engenheiro civil Frederico nheiros da área civil e mestres de 

técnicas, são problemas que preci-Pugsley, responsável pela engenharia obras para a construção de um gran-

sam ser evitados com maior ênfase, e de operações do projeto em foco, de empreendimento como um shop-

para isso o controle de qualidade rígi-assinala que o momento atual da his-ping. 

do e constante é necessário, adverte o tória é um divisor de águas, pois é pre-Segundo o engenheiro Luís César 

engenheiro. ciso, cada vez mais, executar empre-Moro, gerente da Regional Curitiba 

Vida útil - Frederico destaca que endimentos complexos que exigem a do CREA-PR, é alto o número de pro-

outro problema relativamente recente contribuição de profissionais das fissionais envolvidos numa obra de 

grande porte: “Na construção do 

Park Shopping Barigüi, por exemplo, 

50 serviços foram fiscalizados, com-

preendendo a execução e fiscaliza-

ção da obra, além dos projetos arqui-

tetônico, estrutural, elétrico, hidráuli-

co e de comunicações”.

Durante a instalação das lojas, 

Moro lembrou que houve fiscalização 

em 160 delas, para verificação dos  

serviços  de  arquitetura  de  interio-

res, projeto e execução de mezaninos 

metálicos, projeto e instalação de ar 

condicionado, projetos elétricos, tele-

fônicos e prevenção de incêndio. “Fo-

ram registradas, no conjunto, 665 

Anotações de Responsabilidade 

Planejamento 
multi-profissional

Por Karina Magolbo

Empreendimentos 

complexos 

exigem 

integração entre 

profissionais

No projeto do Shopping Barigüi, do projeto à finalização da obra...
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é como conservar estes empreendi- O setor da construção hoje é Sem nenhuma dúvida, as empre-

mentos em perfeito estado de uso ao outro. Segundo Moro, olhar fotos sas que formam a cadeia produtiva da 

longo de sua vida útil, pois esta ques- tiradas de um canteiro de obras fei- construção civil e os profissionais nela 

tão tem de ser pensada na fase de con- tas há dez anos e comparar com uma atuantes são responsáveis por uma 

cepção, antes da execução do proje- obra atual, é uma surpresa para os profunda transformação no setor. 

to. Dependendo da solução técnica olhos e uma homenagem à enge- “Nessa jornada em direção ao pro-

utilizada nesta fase, poderá haver vari- nharia. O mesmo vale para os gresso técnico da construção, os pro-

ação muito grande quanto à sua empreendimentos e os produtos fina- gramas de gestão da qualidade e as 

manutenção operacional. is entregues aos clientes e à socieda- novas tecnologias de construção tive-

"Um exemplo simples é o tipo de de. “Nos espaços construídos, a qua- ram papel preponderante”, acentua.

lâmpada ou reator escolhido, pois lidade do projeto arquitetônico se 

Entender o conjunto - Com os dependendo da marca e característi- ressalta e os sistemas prediais e mate-

programas de qualidade foi possível cas do conjunto poderá haver encare- riais de acabamento geram condi-

mudar a forma de olhar as empresas cimento na substituição e um consu- ções de conforto e uso extremamente 

e todos passaram a entendê-las como mo demasiado de energia. Portanto, sofisticadas”.

um conjunto de processos interativos na fase de concepção do projeto, as 

e focados no cliente final. Com as soluções de iluminação ambiental e 

novas tecnologias, os desperdícios de insolação no decorrer das estações 

obra passaram a ser vistos como gran-do ano, têm influência fundamental 

des oportunidades de melhoria. neste aspecto." 

Também o potencial criativo da racio-A conclusão de Frederico é que, 

nalização e inovação ganhou força, “se no caso de simples lâmpadas é 

gerando inúmeras soluções de enor-preciso analisar vários itens pertinen-

me valor agregado na forma de cons-tes, embora esse seja um caso isola-

truir.do, para o sucesso do projeto temos 

A inovação tecnológica veio tam-de contar com um conjunto de profis-

bém com ímpeto por parte dos fabri-sionais trabalhando com o objetivo 

cantes de materiais e sistemas que comum da qualidade total.”

passaram a oferecer ampla gama de 

soluções de melhor desempenho. 

“Todo esse fantástico esforço nos 

levou, enquanto setor, a grandes 

avanços e a um patamar exigente e 

moderno, porém não suficiente para 

as empresas enfrentarem os desafios 

competitivos que se impõem para o 

futuro próximo”, acredita Moro.

O desafio da construção de gran-

des empreendimentos, segundo o 

gerente da Regional Curitiba, é evo-

luir para um canteiro de obras onde 

predominem planejamento e gestão 

enxuta da produção, orientando ativi-

dades de montagem de componentes 

industrializados para a elevação da 
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Soluções criativas, 

racionalizadas e 

inovadoras em uma 

obra tendem a 

elevar o valor 

agregado. Junte-se 

a isso as inovações 

tecnológicas

… A participação de profissionais qualificados...
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produtividade. ros,  arquitetos  e  outros  profissio-

Os ganhos advindos da gestão da nais da engenharia são vitais num 

qualidade e inovação tecnológica, grande empreendimento para conse-

embora tenham melhorado a quali- guir grande economia, tendo em vista 

dade do produto final e a forma de que a consultoria e o projeto resultam 

construir, não se traduzem em no planejamento bem-sucedido de 

aumento significativo da produtivida- uma obra, produzindo ganhos em 

de e redução de custos. A produtivi- todas as etapas e dando maior tran-

dade do setor só tende a se elevar por qüilidade quanto ao resultado final."  

meio da adoção de metodologias de 

planejamento e gestão da produção 

baseadas na filosofia do “lean thin-

king”, aliadas a uma forte política 

setorial de industrialização da cons-

trução. 

Esse novo patamar irá exigir gran-

de aperfeiçoamento de gestores no 

domínio da metodologia “lean” de 

trabalho. Irá também exigir empreite-

iros, técnicos e operários da constru-

ção qualificados, bem pagos e de 

altíssima produtividade, para a con-

seqüente queda de custos indiretos e 

de produção.

Espaço truncado - Existem inú-

meros exemplos de construções mal-

feitas em que não se calculam degra-

us de uma escada, alturas de pé direi-

to desconfortáveis, locais escuros, 

pouco aproveitamento do terreno e 

da luz natural, espaços truncados, 

perda de energia com mau uso de ilu-

minação, arremates de última hora 

de carpinteiro, má colocação de azu-

lejos e pisos, falta de dimensiona-

mento ergonômico para banheiros, 

cozinhas, além de descuido com a 

vazão das águas pluviais, entre 

outros.

Moro defende a importância do 

planejamento porque, quando não se 

planeja ou não se põe no orçamento, 

obriga-se a refazer duas ou três vezes 

instalações ou paredes. "Engenhei-
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No planejamento 

e execução das 

edificações atuais 

exige-se 

qualificação 

profissional de 

empreiteiros, 

técnicos e operários

… Foi fundamental para o resultado do empreendimento.
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importantes para o futuro do Galileo. Os vinte e cinco Estados membros 

Ele lembrou do acordo conquistado da União Européia (UE) afirmaram ter 

pelos europeus para tornar um "compromisso irrevogável" nos 

compatível seu sistema com o próximos anos com o desenvolvimento 

americano GPS, assim como do sistema de navegação por satélite 

a elevada participação do Galileo, que vai ao espaço em 2008 e 

s e t o r  p r i v a d o .  O  que será compatível com o americano 

comissár io também GPS (Global Positioning System).

d e s t a c o u  a  "É o primeiro grande projeto 

participação de outros europeu deste começo de século", 

países neste projeto, afirmou em entrevista coletiva o 

já confirmada a de comissário europeu de Transportes, 

Israel e China; em Jacques Barrot, depois de participar 

negociações com Brasil, de seu primeiro Conselho de Ministros 

México, Rússia, Índia e a da UE após assumir seu cargo em 22 

ponto de se iniciar com de novembro.

Marrocos.Na opinião de Jacques, o sistema "altamente qualificados" e a receita 

Galileo, que será inteiramente civil, direta que gerará deve superar os 9 

O que é - O Galileo é o ao contrário do uso militar do GPS, é bilhões de euros.

primeiro sistema mundial uma "revolução tecnológica e uma O mercado mundial dos produtos 

de navegação por  grande conquista européia, que e serviços relacionados com a 

sa t é l i t e  conceb ido  demonstrará a força da União". radionavegação por satélite duplicou 

especialmente para fins O Galileo disporá de serviços de seu valor entre os anos 2002 e 2003, 

c i v i s ,  a b e r t o  à  acesso livre, comerciais, regulados, passando de 10 para 20 bilhões de 

c o o p e r a ç ã o  codificados, de salvamento e um euros e se aproximará dos 300 bilhões 

i n t e r n a c i o n a l  e  serviço governamentall. em 2020, quando haverá 3 bilhões de 

explorado em regime comercial. De Além disso, Barrot considerou que receptores em funcionamento.

iniciativa comum da União Européia o investimento total - de cerca de 3,2 "Além disso, é preciso ter em conta 

e da Agência Espacial Européia, o bilhões de euros - que será realizado é a utilidade dos 30 satélites que serão 

Galileo será composto por uma "relativamente modesto" se forem colocados em órbita e que permitirão 

constelação de 30 satélites em consideradas as conseqüências que uma vida européia mais segura, com 

órbita a uma altitude de cerca de 24 terá para a competitividade da UE, sua serviços eficazes em matéria de 

mil quilômetros.contribuição ao Produto Interno Bruto proteção civi l ,  prevenção de 

ou os postos de trabalho que gerará. inundações ou informação para a 

Segundo  o s  cá l cu lo s  da  locomoção de equipes de socorro em Benefícios - Operacional a partir 

Comissão, só na Europa serão criados casos de catástrofes", explicou Barrot. de 2008, o Galileo ajudará a resolver 

150.000 postos de t rabalho Barrot fez duas afirmações os problemas de mobilidade e de 

Cumprindo a 

promessa de melhor 

atender aos 

interesses de nossos 

leitores, 

inauguramos esta 

seção, que trará 

bimestralmente 

todas as novidades 

do projeto europeu 
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pleno desenvolvimento, suas  ap l i cação espec í f i cas " ,  

cujo mercado anual garantem. A idéia da UE é  acelerar  

poderá atingir mais de 200 todo  o  processo  posterior à 

milhões de euros em 2020, negociação.

com 3 milhões de receptores Bruxelas vai subsidiar o centro na 

em serviço para se orientar. América Latina com 100 mil  euros  

iniciais e outros 400 mil euros para o 

financiamento de demonstrações do 

funcionamento de Galileo no local. 
O valor do Galileo Essas exemplificações serviriam aos 

setores de seguranças ferroviária e 

Os europeus tentam acelerar os marítima, aviação e civil. Também 

a v a n ç o s  d o  p r o c e s s o  d e  contribuiriam para a medição do nível 

implementação do sistema Galileo nos da água dos rios e do mar, para o 

países da América Latina (AL). Embora controle das mudanças climáticas, 

confirmada a participação do Brasil no censo e agricultura de precisão. (Matéria 

projeto, a negociação ainda não foi da Mundo Geo).

concluída.

Segundo a Agência Espacial Convênio - Convênio firmado 

Européia, o projeto Galileo interessaria entre o CREA-PR e a editora 

muito ao Brasil para a gestão de paranaense MundoGeo facilitará o 

recursos naturais e catástrofes naturais. acesso dos  pro f i s s iona is  da 

"Precisamos de pelo menos quatro Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

estações de controle em toda a AL e o às revistas InfoGeo, especializadas em 

Brasil é um dos países que têm GIS e Imagens de Satélite e InfoGPS, 

potencial tecnológico no setor que aborda as áreas de Agrimensura e 

espacial  e as caracter ís t icas Car tograf ia ,  com ênfase no 

necessárias para desenvolvê-las", transporte com Georreferenciamento de Imóveis 

explicam os europeus.que se confrontam atualmente várias Rurais. Um desconto de 20% é 

A Empresa Comum Galileo zonas do planeta. exclusivo para os profissionais 

lançou em dezembro passado uma Graças à compatibilidade e à 

licitação internacional para a abertura interoperabilidade dos dois sistemas, 

de um centro em um país latino-Galileo e GPS, os usuários de todo o 

americano que se encarregaria de mundo terão mais facilmente acesso 

explicar a navegação por satélite e o aos sinais emitidos pelos satélites de 

projeto Galileo, suas diferenças em navegação e se beneficiarão de um 

relação ao GPS americano, os tipos desempenho de muito maior 

de apl icação e favorecer  a qualidade. O Galileo oferecerá, além 

cooperação de empresas latino-disso, uma precisão superior à do 

americanas com as européias.GPS. 

"No Brasil e Argentina, dezenas de 

empresas que já utilizam o GPS A UE - O Galileo assegurará a 

amer icano e  ce rca  de  100 independência estratégica da Europa 

companhias de cada um destes países e permitirá às empresas européias 

estão interessadas em usar o Galileo e participar num setor industrial em 
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O Instituto de Registro Imobiliáro do 

Brasil (Irib) foi fundado em 1974, 

com o objetivo específico de 

proporcionar oportunidades de 

aprimoramento profissional aos 

registradores imobiliários e de 

contribuir para a atualização das 

técnicas e práticas registrais.

Em 30 anos de existência, o Irib 

construiu um verdadeiro patrimônio 

referencial do direito registral 

imobiliário, editando livros e 

publicações periódicas, divulgando 

doutrina e jurisprudência, traduzindo 

importantes fontes do direito notar-

ial e registral que estão à 

disposição de pesquisadores e 

Sobre o IRIBSobre o IRIB
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cutida e aprovada pelo Congresso, A medida provisória 232, que 

tendo-se confiado ao senador eleva a carga tr ibutária dos 

Romero Jucá (PMDB-RO), a função prestadores de serviços  está  sendo  

de relator.bombardeada por todos os lados por 

profissionais liberais autônomos, 

Prestação de serviços - Serão prestadores de serviço e empresários. 

atingidos pela MP diversos tipos de A MP, como foi redigida e 

serviços prestados por profissionais encaminhada ao Congresso, propõe 

liberais como médicos, dentistas, o aumento da base de cálculo do 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e da Contribuição Social sobre 

Lucro Líquido (CSLC), de 32% para 

40%. A motivação do governo foi 

compensar a elevação em 10% nas dois tributos entre 

alíquotas do Imposto de Renda das 25% e 35,42%. 

pessoas físicas. P a r a  s e  

A  p r o p o s t a  d e  a u m e n t o  transformar em 

praticamente iguala um micro lei, a MP deverá 

empresário a um grande empresário, s e r  

de forma que os dois vão pagar, d i s

guardadas as devidas proporções, a 

mesma quantidade de taxas. Para 

poder entrar em vigor em 2005, a MP 

foi editada ao apagar das luzes de 30 

de dezembro do ano passado, último 

dia útil do exercício.

As mudanças, se a MP não sofrer 

alteração como se propaga, só terão 

validade a partir de 1º de abril de 

2005 para a Contribuição Social 

sobre o Lucro, e 1º de janeiro de 

2006 para o Imposto de Renda. 

Segundo os novos cálculos, haverá 

um acréscimo de carga sobre esses 

Presente 
de grego

A MP provocou 

a revolta da 

sociedade 

organizada, em 

todo o Brasil 

que se mobilizou 

para impedir 

sua aprovação

Por Valdelis Gubiã Antunes
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e n g e n h e i r o s ,  a r q u i t e t o s ,  Pa g a m e n t o  d e  I m p o s t o s  e  

economistas, adminis t radores, Contribuições das Microempresas e 

jornalistas, corretores de imóveis e Empresas de Pequeno Porte). 

seguros, escolas, entre muitos  Um exemplo: caso a Receita 

outros. A medida provisória 232 desenquadre um empresário do 

dignidade do profissional que trabalha provocou uma reação em massa da Simples ele não poderá recorrer. “É 

em defesa da sociedade."sociedade organizada, que se quase um rito sumário,” diz Oliveira, 

mobilizou em manifestações em todo “porque o direito de defesa do 

Direito cerceado - O tributarista o  P a í s  p a r a  i m p e d i r  s u a  contribuinte fica cerceado. E para o 

José Machado de Oliveira é de homologação. profissional liberal que se sentir 

opinião que está se dando muita Para dar uma idéia do alcance da prejudicado só vai restar recorrer à 

ênfase ao aumento da carga MP, consultando dados fornecidos Justiça comum.” 

tributária, mas a MP 232 esconde pe l o  I n s t i t u t o  B r a s i l e i r o  de  Dessa forma, o tributarista está 

uma artimanha que poucos notaram. Planejamento Tributário (IBPT), a antevendo uma avalanche de ações 

O artigo 10, caso seja aprovado m e d i d a  a l c a n ç a r á  5 0 0  m i l  judiciais, pois ao perder na instância 

como está, vai alterar o artigo 25 do prestadoras de serviço no Brasil. Do única, o contribuinte não terá como 

Decreto 70.235/72, que dispõe total, cerca de 32 mil estão fugir do processo comum.

sobre o processo administrativo fis-estabelecidas no Paraná.

cal. Imaturidade política - Na opinião Roberto  Busato,  presidente  

Antes da emissão dessa MP, de Maurício Fernando Cunha Smijtink, nacional da Ordem dos Advogados 

quando da instalação de processo presidente do Conselho Regional de do Brasil (OAB), classificou 

pela Receita Federal havia duas Contabilidade do Paraná (CRC-PR), “a a MP como altamente 

instâncias: primeira, a Delegacia medida provisória em discussão é uma p r e o c u p a n t e  

Federal de Julgamento e, segunda, o prova de imaturidade institucional e p o r q u e  

Conselho de Contribuintes em política.” Segundo ele, a União tem sobrecarrega o 

Brasília. (Os conselhos são órgãos proporcionado o desenvolvimento de c o n t r i b u i n t e  

c o l e g i a d o s  p a r i t á r i o s  d e  uma verdadeira indústria de ações brasileiro. "Além 

representantes do contribuinte e do judiciais, sendo ela mesma, talvez, a dele, penaliza as 

fisco, o que permite um julgamento maior causadora de ilícitos. classes que geram 

mais neutro). Normalmente, os “Muitos jovens ao perceberem o empregos, classes que 

processos passam pelas duas etapas, filão, chegam a dizer que vão cursar sustentam uma parte do 

nas quais o contribuinte tem a Direito e se especializar em ações con-consumo do País, um consumo 

possibilidade de exercer a defesa em tra o governo. Isto é profundamente produtivo, positivo para o 

duplo grau, configurando um estado lamentável, porque só traz prejuízos o r d e n a m e n t o  e c o n ô m i c o , "  

de direito. aos cofres públicos e entraves ao acrescentou.

O que pretende a MP 232 é que a Judiciário, deixando a conta e o Para o presidente do CREA-PR, 

Delegacia Federal de Julgamento problema para a população,” engenheiro agrônomo Luiz Antonio 

seja uma instância única, para  certas  denuncia o presidente do CRC-PR.Rossafa, a MP em questão lesa o 

situações, como as dos processos de Para Smijtink, enquanto o Brasil profissional liberal com uma carga 

valor até R$ 50 mil, e para algumas não tiver um sistema tributário excessiva de taxas: "A medida não é 

matérias de âmbito único, como fundamentado em princípios sólidos, pertinente aos prestadores de 

restituição, compensação e isenção. transparentes, coerentes e justos, as s e r v i ç o  d a s  á r e a s  d a  

Hoje, sabe-se que há um grande contestações vão continuar em todos engenharia, arquitetura e 

número de empresas enquadradas os níveis. Adverte ele que “nunca é agronomia, e confronta 

no Simples (Sistema Integrado de demais lembrar que a Inconfidência c o m  a  
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T R A N S G Ê N I C O S

até hoje não foram apresentados os Um ser vivo que recebeu um gene 

estudos de impacto da soja de outra espécie animal ou vegetal, 

transgênica sobre o meio ambiente, e que pode vir de outra planta ou 

a MP beneficia uma pequena parcela mesmo de outra espécie. Basicamente 

de agricultores que têm interesse no é essa a definição para "transgênico". 

plantio, em detrimento da vantagem O aparecimento dessas plantas 

econômica do Brasil sobre outros "geneticamente modificadas" foi no 

países produtores de soja em larga final da década de 70, com o grande 

escala. salto que teve a engenharia genética, 

A  questão  é  que  o  Brasil  seria a manipulação do código genético, 

atualmente o único grande produtor permitindo a indução de uma célula a 

de soja convencional do mundo, e realizar uma função para a qual não 

alguns importadores como a União estava programada.

Européia estariam dispostos a pagar Em outubro de 2004 o Senado 

mais por este produto.Federal aprovou com modificações, o 

Em janeiro, durante o 5º Fórum texto da Lei de Biossegurança que, 

Social Mundial em Porto Alegre, RS, entre outros assuntos, regulamenta as 

foram realizados vários debates sobre a a t i v i d a d e s  d e  p l a n t i o  e  

agricultura orgânica e sustentável, e comercia l i zação de sementes 

mais uma vez os transgênicos estiveram geneticamente transformadas, em projeto, aumentaram as discussões 

no centro da questão. Foi feito um território brasileiro. sobre o plantio e comercialização dos 

protesto em frente ao prédio da Na seqüência, foi necessário transgênicos no País. Os cientistas são 

Monsanto, empresa proprietária dos roy-editar a medida provisória 223, a fim os principais defensores dos alimentos 

alties da semente de soja transgênica, de estabelecer normas para o plantio e geneticamente modificados, vindo 

com a participação de mais de 200 comercialização da produção de soja bater de frente com as organizações 

pessoas.geneticamente modificada da safra de de defesa do meio ambiente. Existem 

Inúmeros fatores estão em torno da 2005. A justificativa do governo foi vários pontos prós e contras sobre as 

soja transgênica, desde a preferência não causar dificuldades para a culturas transgênicas, porém ainda 

do mercado mundial por uma ou outra, comercialização do produto plantado não foram alcançados resultados 

a produtividade, a economia, a antes da aprovação da lei pelo científicos conclusivos.

contaminação química do solo e do Senado, já que a mesma havia 

meio ambiente, o preço das sementes, retornado à Câmara dos Deputados. Vantagem econômica - Para o 

o alto custo do pagamento dos royal-Com a aprovação do texto do Greenpeace, o maior problema é que 

Lei de 
biossegurança

Por Sandra Solda

A lei regulamenta as 

atividades de plantio 

e comercialização de 

sementes 

transgênicas
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ties, entre outros. Aqui no Paraná, experimentos sérios sobre o assunto", variação de temperaturas, sendo mais 

inclusive, foi realizado o Primeiro afirma. O pesquisador Silvio Valle, da resistentes, aumentando assim a 

Encontro Técnico da Soja Pura, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), produção a custos menores. Além dis-

organizado pelo governo do Estado, alerta sobre a falta de segurança nas so, calcula-se que hoje existam pelo 

para ampliar os debates junto aos pesquisas realizadas com a soja menos 400 produtos de uso médico 

técnicos das Secretarias de Estado. transgênica em outros países, produzidos com microorganismos 

O governador Roberto Requião lembrando de alguns estudos transgênicos.

Postura de precaução - Um afirmou no FSM que "manter a realizados por laboratórios privados 

estudo feito nos Estados Unidos estima soberania sobre a multiplicidade das norte-americanos e que deixam 

que hoje exista o plantio de produtos sementes desenvolvidas pelos dúvidas.

geneticamente modificados em cerca produtores  brasileiros é fundamental Quanto à biossegurança e bem-

de 18 países e outros 45 desenvolvem para a independência do Estado e do estar da população, a advogada 

pesquisa e desenvolvimento nessa País". Ele ressaltou que a soja Andréa Lazzarini Salazar defende a 

área. Os EUA lideram a produção de t ransgên ica  produz ida  pe los  rotulagem dos produtos transgênicos, 

transgênicos, resultado do cultivo agricultores dos Estados Unidos 

da soja, milho, algodão e canola vem, sistematicamente, perdendo 

geneticamente modificados.espaço no mercado internacional, 

O vice-governador do Paraná em especial nos países da Europa.

e secretário da Agricultura e do 

Experimentos sérios - Victor Abastecimento, Orlando Pessuti, 

Pelaez Alvarez, economista e pro- destaca a postura de precaução 

fessor da Universidade Federal do adotada pelo governo do Estado. 

Paraná e autor de diversos "Estamos apontando de forma 

trabalhos científicos que mostram incansável  os  r i scos  que  

as vantagens do plantio de agricultores estão correndo diante 

sementes tradicionais, vê a soja de possibilidade de um lucro 

convencional e orgânica como econômico imediato, sem antes 

van tagem compet i t i va  no  questionar e obter respostas mais 

mercado, por se tratar de um seguras quanto aos possíveis 

produto diferenciado. danos que a soja transgênica pode 

Segundo  o  p ro f e s so r  da  trazer ao meio ambiente e à saúde afirmando que é um direito do 

Universidade Federal de Santa humana", afirmou.consumidor e necessário para a 

Catarina, Miguel Guerra, quando a Na luta contra os transgênicos, questão da saúde pública. Durante o 

soja transgênica foi introduzida no Requião ressaltou no encontro que a evento, ela criticou a comissão técnica 

Brasil, veio também um conceito de produtividade da soja convencional de Biossegurança, afirmando que é a 

que o produto era adaptado às cultivada no Estado é maior que a da primeira a não querer investigações 

condições ambientais e de que seu geneticamente modificada. "Se a científicas sobre o tema. "Infelizmente, 

manejo seria mais econômico. produtividade da soja transgênica fosse Medidas Provisórias driblam a Justiça 

"Porém, ao longo dos anos, o realmente fantástica, poderíamos até Federal para permitir o plantio de soja 

herbicida indicado para o controle de pensar  em plantá-la,  mas a transgênica no país", completa.

p raga s  e  doença s  da  so j a  produtividade paranaense é uma vez e Por outro lado, há vários setores 

geneticamente modificada passou a meia maior que a americana e duas que são favoráveis ao plantio da soja 

apresentar cada vez menos eficiência. vezes superior à do Rio Grande do Sul", transgênica, investindo na idéia de que 

É uma constatação que vem comparou. ela tem melhor adaptação às mais 

comprovar a falta de pesquisa e de Nos últimos tempos, o debate diferentes características do solo e 

MARÇO    2005 CREA-PR     21

As maiores marcas do Brasil 
e do mundo expõem suas 
tecnologias em máquinas e 
em implementos na feira.

O prefeito Lísias e Dilvo 
Grolli: Cascavel para o 
mundo



E N E R G I A

O setor elétrico brasileiro ingressa 

em proveitosa fase de reestruturação, 

com o anúncio da proposta do modelo 

elétrico feita pelo Ministério das Minas 

e Energia (MME). A principal meta é 

atrair novos investimentos para o setor 

e, como conseqüência, habilitar 

empresas a receber financiamentos, 

tendo como garantia a receita gerada 

pelos consumidores. Outra garantia 

dada pelo MME provém de um fundo 

composto que, a princípio, deverá ser modelo verticalizado, onde toda a seu supridor." O México adotou esse 

alimentado com recursos do "seguro cadeia (geração, transmissão e modelo, o Brasil nunca o adotou. 

anti-apagão." Esse recurso, ao distribuição) pertence a um único dono. O terceiro modelo é conhecido 

contrário do que se imaginava, Nesse modelo não existe competição como modelo de competição no 

programado para ser extinto em 2006, alguma. Todos os consumidores são atacado. "Nesse modelo existem as 

deverá ser prorrogado até 2010. A atendidos pela empresa que atua na figuras do  produtor  independente  e  

prorrogação deverá gerar mais R$ 13 sua região," explica. O Brasil adotou o comercializadores. As distribuidoras 

bilhões aos cofres do governo, valor modelo verticalizado até meados da podem escolher comprar energia do 

suficiente para garantir contratos década de 90. O segundo modelo comercializador ou do gerador. Existe 

bilaterais de longo prazo que deverão disponível na literatura, segundo competição na comercialização de 

ser firmados entre geradoras e Franklin, é conhecido como modelo energia apenas no atacado. O preço 

distribuidoras de energia elétrica. comprador único. "Nesse caso, existe a da energia é dado pelo mercado. Em 

Para Franklin Miguel, gerente de figura do produtor independente de caso de sobra de energia, o preço 

assuntos regulatórios da distribuição, energia, e conseqüente competição na tende a ser baixo e, em caso de déficit, 

da Superintendência de Mercado e geração. Uma única entidade, o preço aumenta, com grande risco 

Regulação da Copel, na verdade não denominada de comprador único fica para o consumidor," esclarece Franklin. 

há um novo modelo, mas sim ajustes responsável pela compra de toda a Não existe possibi l idade dos 

do Modelo do Setor Elétrico Brasileiro energ ia  e  revenda  para  as  consumidores escolherem de quem 

(MSEB) do Governo FHC. Franklin distribuidoras. Não existe competição irão comprar energia. O quarto 

re s sa l ta  os  qua t ro  mode los  na comercialização, portanto, os modelo é conhecido como modelo de 

institucionais puros. "O primeiro é o consumidores não podem escolher o competição no varejo. "Existe 

O 

Modelo 
elétrico 

brasileiro
A principal meta do 

novo modelo elétrico 

é atrair novos 

investimentos, 

habilitar novas 

empresas e receber 

financiamentos 
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fez alguns ajustes no modelo, visando 

promover a modicidade tarifária. 

Franklin diz que as regras impostas, 

instituídas pelas leis 10.438/02 e 

10.604/02,  impediram  que  as  

d i s t r i b u i d o r a s  c o n t i n u a s s e m  

comprando energia diretamente. "Era 

necessário promover um processo 

público e transparente, cujo objetivo 

era viabilizar a competição entre os 

geradores e uma menor tarifa para o 

consumidor. Além dessa medida, para 

assegurar a expansão do sistema de 

geração, foi imposta a todas as 

distribuidoras a compra compulsória 

de energia de longo prazo (14 anos), 

para atender 5% do seu mercado 

(anualmente)."

 O MSEB do governo Lula fez mais 

alguns ajustes sobre os ajustes feitos 

pelo ministro Gomide. Agora, todas 

as distribuidoras deverão comprar 

energia por meio de um processo 

público e transparente, centralizado e 

c o o r d e n a d o  p e l o  M M E .  A  competição na geração e na na década de 90 tivemos um novo 

distribuidora não pode fazer o seu comercialização de energia. Os modelo para o setor elétrico brasileiro. 

leilão de compra, como permitido consumidores podem comprar energia A regulamentação definida pela Aneel 

das distribuidoras, comercializadores permitia que, independente do custo da 

ou geradores. Na década de 90, o energia, o distribuidor poderia cobrar 

Brasil passou pela desregulamentação do consumidor o chamado valor 

do setor elétrico. O Governo FHC normativo - VN. Essa fórmula, em 

contratou uma consultoria inglesa - conjunto com o self-dealing, explodiu a 

Coopers and Librand. Os estudos tarifa para o consumidor final e estava 

resultaram em um modelo de levando o Brasil a perder sua 

competição. Somente os grandes competitividade do baixo custo de 

consumidores poderiam escolher seu produção das usinas hidráulicas 

supridor. As distribuidoras poderiam amortizadas. Grupos privados 

comprar energia dos geradores, detentores do controle da geração e da 

comercializadores ou produzir a sua distribuição, cuja energia custava muito 

própria energia (denominado self- menos, estabeleceram contratos dentro 

dealing)." das regras no valor máximo”. anteriormente, devendo participar 

Ainda segundo Franklin, o Brasil No final do Governo FHC, após o dos leilões promovidos pelo MME. 

adotava o modelo verticalizado e racionamento, o MME voltou a pautar Outro ajuste está relacionado com a 

passou a adotar o modelo de políticas para o setor elétrico. Assume o expansão da geração. Ao invés de 

comercialização. "Podemos dizer que ministro Gomide, que imediatamente obrigar as distribuidoras a adquirirem 
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energia anualmente para atender 5% O Novo Modelo
do seu mercado com contratos de 

longo prazo, o MSEB determina que 
Pelo novo modelo, os preços da elas adquiram-na com contratos de 

energia deverão ser firmados por um longo prazo para atendimento do seu 
"pool" de empresas geradoras e mercado, ou seja, a quantidade será 
distribuidoras. Esses preços serão definida pela própria distribuidora. O 
balanceados a partir de dois leilão de energia velha, que ocorreu 
parâmetros: o preço da energia no dia 7 de dezembro, conseguiu 
ve lha, mais bara ta (energ ia reverter o ciclo vicioso de aumento do 
proveniente de hidrelétricas estatais custo da energia que vinha ocorrendo 
que já estão amortizadas) e o da no País devido ao self dealing. Os 
energia nova, que será mais cara em preços de venda ficaram em R$ 57, 
virtude de novos investimentos em R$ 67 e R$ 75 para os anos 2005, 
usinas privadas.2006 e 2007, respectivamente, com ambiente de sobra de energia, os 

A ministra Dilma Rousseff contratos de oito anos. Segundo preços ficaram muito depreciados, 
descartou a possibilidade de que Franklin, isso significa que, por oito prejudicando o investidor." Para a 
esse "pool" seja centralizado. Os anos, o consumidor tem a garantia de Copel, o preço justo para o investidor 
contratos serão administrados pelo tarifas módicas, caso não ocorra seria algo próximo a R$ 70. 
Administrador dos Contratos de nenhuma mudança de regras. "Para Infelizmente esse não foi o resultado. 
Energia Elétr ica (ACEE), que se ter uma idéia, do excedente Em 2005, o MSEB passará por mais 
também assumirá as funções do f i n a n c e i r o  c a p t u r a d o  p e l o  um teste. Será o leilão de energia 
Mercado Atacadista de Energia consumidor, caso fosse dado nova previsto para julho. Nesse caso, 
(MAE), porém, segundo a ministra, continuidade ao MSEB de FHC, esses os preços resultantes do leilão 
"nenhuma receita passará pelo preços tenderiam a R$ 110 (valor deverão refletir os reais custos dos 
admin is t rador " . Os cont ra tos normativo). Por outro lado, preços investidores, caso contrário não 
f i rmados en t r e ge rado ras e baixos não estimulam a expansão da haverá interesse dos mesmos em 
distr ibuidoras terão prazo de construir novas usinas. O MME está 
validade de 20 anos. Paralelamente preocupado com os problemas 
a tudo isso, o governo manterá um ambientais, pois o MSEB prevê que os 
a m b i e n t e  t o t a l m e n t e  editais dos empreendimentos sejam  
d e s r e g u l a m e n t a d o  p a r a  a  precedidos  de  licenças  ambientais 
comercialização de energia, em que prévias. "Sem dúvida esse foi um 
p rodu to re s i ndependen t e s e grande avanço para o setor elétrico 
comercial izadores de energia brasileiro e irá evitar que concessões 
p o s s a m r e a l i z a r  t r a n s a ç õ e s  sejam licitadas e as obras não saiam 
c o m e r c i a i s  c o m  g r a n d e s  do papel por problemas ambientais. 
consumidores livres como, por Apenas para voltar à tese inicial, o 
exemplo, shopping centers e a tua l  MSEB apenas  cor r ig iu 
i n d ú s t r i a s .  To d o  g r a n d e  imperfeições do anterior, pois em 
empreendimento que tiver um termos de modelo continuamos a 
consumo mensal superior a três MW adotar no Brasil o modelo de 
poderá se desvincular de sua geração. Como esse leilão foi competição", concluiu Franklin.
distribuidora e comprar energia no somente para empreendimentos 

mercado atacadista. O ponto existentes e foi realizado num 
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negativo é que haverá um aviso Operador Nacional do Sistema, 

prévio de cinco anos para a suficiente para o atendimento do 

desvinculação, fato muito criticado m e r c a d o  a t é  2 0 0 7 / 2 0 0 8 ,  

pela Associação Brasileira dos dependendo do c re sc imen to 

Agentes Comercializadores de econômico. O Ministério de Minas e 

Energia Elétrica (Abraceel). Energia trabalha com duas listas, de 

Para o engº eletricista Aldino acordo com o volume de energia que 

Beal, diretor do CREA-PR, o novo entrará nos leilões de 2005. Uma 

modelo - MSEB - não teve delas contém um estoque de 45 

preocupação adequada com o empreendimentos, num total de 13 

incremento da oferta de energia a mil MW. São projetos que já foram 

baixo custo. O modelo redobrou licitados, mas que ainda não têm 

atenção com a comercialização da contratos de energia. As pendências 

energia existente e a remuneração ambientais e legais já foram 

do “invest idor ”. As eventuais  equacionadas para um total de 24 

penalidades por falhas ou não delas, que somam capacidade 

cumprimento de metas, seja do instalada de 9,9 mil MW. A outra 

gerador ou distribuidor, podem, relação trabalhada pelo MME reúne 

implacavelmente, serem repassadas 17 usinas novas, que somam 2,8 mil 

ao consumidor. MW de potência total. Deste total, 12 

Aldino ressalta ainda que o atual estão com o EIA-Rima em fase de 

modelo econômico transferiu sem análise. Seis delas, segundo a 

contrapartida a exploração do ministra Dilma Roussef, estão em 

mercado interno e permite um estágio de conclusão.

capitalismo sem riscos. Em adição os 

Copel - A Copel foi a única consumidores brasileiros pagam em 

empresa do Brasil a separar suas reais e o novo explorador do SEB quer 

atividades em geração, transmissão e dólares de forma a remeter ao novo 

distribuição, mesmo sem imposição controlador e acionista. Esta conta ene rg ia reduz indo p reços e 

legal. Quando a lei 10.848-04 não tem como fechar. “Além disso, as melhorando a qualidade dos 

i m p ô s  a  n e c e s s i d a d e  d a  novas usinas termoelétricas são serviços. “Infelizmente, estamos 

desverticalização, a Copel estava em sustentadas por estatais como a constatando que, muito ao contrário, 

processo de reunificação, pois por Copel, no caso da UEG, pela setores econômicos estão perdendo 

experiência própria verificou-se que a Eletrobrás, na região norte-nordeste, vantagens comparativas e as famílias 

união das atividades-meio traz ou a Petrobras, todos com contratos mais pobres estão comprometendo 

g a n h o s  p a r a  a  e m p r e s a  e  “take-or-pay”, diz. uma fração maior da renda para 

consumidores. Franklin explica que Segundo o coordenador nacional garantir os mesmos níveis de 

atualmente a Copel  está adaptada das Câmaras Especializadas de consumo de serviços essenciais”, 

ao novo modelo, com a empresa de Engenharia Elétrica, Edson Dalla avalia Dalla Vecchia.

geração, cujo objetivo é vender Vecchia, o CREA-PR e o Confea 
A Reserva Brasileira energia para distribuidoras ou para acompanharam as justificativas do 

consumidores livres, a empresa de governo para a introdução de 

O Brasil dispõe de uma reserva de transmissão, visando gerenciar os mecanismos de concorrência que 

energia elétrica proveniente do ativos da rede básica e a empresa de assegurariam preços baixos e 

impacto do racionamento, segundo o distribuição, cujo objetivo é atender o eficiência econômica no uso de 

"O povo brasileiro 

precisa 'discutir' o 

atual modelo do SEB 

e o marco 

regulatório 

reimplantado em 

2004
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mercado cat ivo e e fe tuar o Eletrosul para a construção da rede histórico. Sérgio Inácio Gomes, 

gerenciamento dos at ivos de básica de interligação sul-sudeste, engenheiro eletricista, funcionário da 

distribuição. Todas as empresas além da construção das usinas do Copel, diretor do SENGE/PR e 

unificadas estão sob o comando de Empreendimento de Elejor". conselheiro do CREA-PR, destaca a 

uma diretoria única. "Do ponto de derrubada do veto do governador ao 

vista de competitividade, a Copel projeto de lei 075/2004 no dia 

Geração é uma das geradoras do 14/12/2004.
Privatização

Brasil que dispõem do menor preço A lei 12.355/98, em vigor na 

da energia, pois alguns de seus ativos íntegra até a aprovação da lei 
Apesar do silêncio geral acerca dos estão depreciados. Existe interesse da 075/2004, possibilitava o executivo 

assuntos que foram votados na e m p r e s a  e m  p a r t i c i p a r  d e  estadual alienar ações da Copel. “O 
Assembléia Legislativa do Paraná no inves t imentos em geração e governador continuava com a 
ano de 2004, um deles tem transmissão. Atualmente a Copel autorização legal para privatizar a 
indiscutivelmente um imenso valor participa de três parcerias com a empresa. Foi com base nessa lei 

8/12/98  - Aprovação da lei 12355/98 que possibilitaria ao executivo  proceder 
a alienação parcial ou total da Copel.

7/01/01 - O governo Jaime Lerner, após haver vendido grande parte de ações 
da empresa, contrata empresas de consultoria para proceder a venda de 
31,08% de ações da Copel, privatizando a empresa.

Jan - ago de 2001 -  Constituição do Fórum Popular Contra a Venda da Copel, 
representando mais de 400 entidades, que desenvolve ampla resistência ao 
processo de privatização da empresa.  Entre outras atividades do Fórum, 
desenvolveu-se o até hoje único projeto de lei de iniciativa popular da história 
do Paraná. Ele foi protocolado na AL por ocasião da grande marcha pelas 
ruas centrais de Curitiba, pedindo a revogação da lei 12.355/98, que 
autorizava a venda da Copel.

14 e 20/08/01 -  Início e término da sessão de votação do projeto popular.  Na 
manhã de 15 de agosto, a sessão foi suspensa com a entrada dos estudantes 
no plenário. Na sessão do dia 20, a Polícia Militar foi convocada e um aparato 
de 1,4 mil policiais militares garantiu a segurança dos 27 deputados atrelados 
ao governo, que por um voto rejeitaram o projeto popular.  

Na seqüência, o Deputado Caíto Quintana recorreu ao Tribunal de Justiça, 
através do mandado de segurança 115587-7, pedindo o cancelamento da 
sessão por não reconhecer sua legitimidade.  O TJ julgou o recurso em 2003, 
acatando-o, através do acórdão 5654 do órgão especial, estabelecendo que 
o projeto 248/2001 deve retornar ao plenário da Assembléia Legislativa para 
nova votação.

O deputado Caíto Quintana, atual chefe de Casa Civil, informou que a 
inclusão de projetos na ordem do dia é da competência regimental do 
presidente da Casa, não cabendo ingerência do executivo.  Sugeriu, 
entretanto, buscar junto à liderança do governo requerimento em plenário da 
inclusão do mencionado projeto na ordem do dia.

Feitos os contatos com os deputados, especialmente por ocasião e após a 
CPI da Copel, entendeu-se não haver interesse do presidente da AL no resgate 
do projeto popular.  Em contrapartida, o deputado Hermas Brandão 

8/12/98 

7/01/01

Jan - ago de 2001

14 e 20/08/01

Na seqüência

O deputado
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aprovada no dia 08/12/1998, que o 

e x-gove rnado r  Ja ime Le rne r  

anunciou a privatização da empresa, 

gerando o maior movimento de 

reação da sociedade organizada con-

tra esse processo. O leilão, marcado 

inicialmente para 31 de outubro de 

2001, foi adiado duas vezes por falta 

de compradores e, finalmente 

suspenso”, relembra Sérgio.

Uma das facetas da reação  da  

sociedade  na  ocasião  deu-se   

mediante a coleta de assinaturas no 

primeiro projeto de lei de iniciativa 

popular da história paranaense.  

Com o lema “A Copel é Nossa!”, mais projeto foi aprovado sem grandes 

de 138.700 eleitores firmaram polêmicas,” esclarece Sérgio.

documento pedindo a suspensão da Sergio Inácio diz ainda que o 

venda da Copel, pela revogação da CREA-PR sempre esteve à frente dessa 

lei 12.355/98. mobilização social para defesa do 

O projeto de lei de iniciativa popu- maior patrimônio público estadual.  

lar tramitou no legislativo estadual “Queremos que essa história seja 

sob número 248/2001 e teve a resgatada sem distorções com 

votação marcada para o dia 15 de interesses 'eleitoreiros'. Só nos resta 

agosto, quando a sessão depois de em março de 2003.  “Ou seja, o lamentar que mais uma vez a vontade 

quase 24 horas de acalorados projeto de lei de iniciativa popular popular tenha sido ignorada por 

debates entre os parlamentares, foi deveria e, moralmente, continua aqueles que conduzem a casa 

interrompida devido à ocupação do devendo ser votado novamente”. estadual de leis. Pior ainda, com o 

plenário e galerias da Assembléia O deputado Hermas Brandão, propósito de apropriar-se de 

p e l o s  e s t u d a n t e s .  E r a  a   presidente da Assembléia não paternidade indevida. Entretanto, 

demonstração do descontentamento concordou em recolocar o projeto de apesar desse aspecto moral, o povo 

popular com o processo de iniciativa popular novamente em merece parabéns pela vitória de seu 

privatização da maior estatal tramitação.  Apresentou, entretanto,  pleito.”

paranaense.  Recolocado o projeto projeto de lei de sua autoria O programa de privatizações no 

em votação no dia 20, com a (075/2004), propondo alterações na setor elétrico brasileiro encontra-se 

proteção de cerca de 1.400 policiais lei 12.355/98.  Hermas argumentou suspenso desde que o País colheu o 

militares, por apenas um voto (27 a que não importa de quem é a iniciativa, amargo fruto de racionamentos de 

26) ,  a von tade popu la r  fo i  mas sim que a Copel não seja vendida.  energia no segundo semestre de 

desprezada. “Nesse ponto todos são convergentes,  2001, atingindo especialmente o 

Sérgio diz que o deputado estadual não  importa  quem é situação ou  maior centro de carga do País - São 

Caíto Quintana (atual chefe da Casa oposição, até porque basta lembrar Paulo. Nos últimos dias, entretanto, 

Civil do Governo) recorreu ao Tribunal que mais de 93% dos paranaenses o governador do Estado de São 

de Justiça contra a sessão de votação e, foram contra a privatização da Copel P a u l o ,  G e r a l d o  A l k m i n ,  

embora tardiamente, obteve parecer em 2001. Aliás, nessa questão, a e n c a m i n h o u  à  A s s e m b l é i a  

favorável do TJ ao recurso impetrado convergência é tanta que o referido Legislativa paulista o projeto de lei 

Mais de 93% 

dos paranaenses 

foram contra a 

privatização 

da Copel em 2001
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Os telefones das redações dos 

principais jornais e televisões 

brasileiros tocaram por volta das 23 

horas do dia 25 de janeiro, uma 

terça-feira,  anunciando uma 

tragédia: 70 dos 350 metros da ponte 

sobre a represa Capivari-Cachoeira, 

papel diante da sociedade, buscando na BR-116, a 40 quilômetros da capi-

a  s e g u r a n ç a  d a s  o b r a s  d e  tal paranaense, haviam ruído, 

engenharia,” disse Celso Roberto levando para o fundo do lago dois 

Ritter, superintendente do CREA-PR. caminhões e a vida de um motorista 

“Não levaremos o País a construir profissional. Segundo o DNIT - 

cenários adequados para nossos Departamento Nacional de Infra-

descendentes enquanto ficarmos à engenharia civil e professor da Estrutura de Transportes, os pilares de 

mercê de uma engenharia financeira cadeira de pontes da Universidade sustentação da cabeceira norte da 

que privilegia poucos em detrimento Federal do Paraná. p o n t e ,  p r e s s i o n a d o s  p e l o  

da valorização humana”, considerou No Brasil se põe em prática, há deslizamento de toneladas de terra e 

por sua vez o presidente do CREA-PR, décadas, a teoria do pânico e do detritos do aterro de aproximação, 

Luiz Antonio Rossafa. Segundo ele, caos. Uma análise conjuntural desabaram, causando o desastre. 

episódios como o da ponte sobre a simples mostra que todo o dinheiro Na manhã seguinte, uma óbvia 

represa Capivari-Cachoeira, que destinado à infra-estrutura de constatação ecoou nos gabinetes 

podem ser explicados mas jamais transportes é usado para tapar públicos, nas entidades de classe e na 

dever iam ocorrer, chamam à buracos. Para se ter idéia, basta dizer sociedade: a infra-estrutura de 

responsabilidade os profissionais que que dos 72 mil quilômetros da malha transportes brasileira vai muito mal. 

lutam por uma vida mais digna, por rodoviária brasileira,  infinitamente Em Curitiba, o Conselho Regional de 

uma profissão reconhecidamente menor que a da França, por exemplo - Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

forte e por uma sociedade muito mais cerca de 50% estão em péssimo do Paraná, o Instituto de Engenharia 

consciente e participativa. estado, segundo dados do Ministério do Paraná e o Sindicato dos 

“A profissão só tem sustentação dos Transportes. Depois que a ponte Engenheiros se mobilizaram na busca 

quando  valoriza   o  humano  e o caiu, no trecho da BR 116 entre de explicações para o ocorrido e 

social,” considera Rossafa. “Estamos Curitiba e São Paulo outras quatro abriram a discussão em torno da 

nos esquecendo de nos indignar”, pontes passaram a ser alvo de precária situação do sistema viário 

repontou Mauro Lacerda, mestre em reformas, sendo uma delas em brasileiro. “Trata-se de cumprir nosso 
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sistema viário
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que os problemas surjam, que as  investidores que é melhor investir em 

rodovias  fiquem  congestionadas, infra-estrutura para continuar cre-

que os acidentes aumentem e que o scendo que continuar pagando a 

cidadão continue pagando a dívida, como vinha acontecendo,” 

conta. acrescenta. Na prática, o acordo 

Segund realizado com o FMI reduziu o 

o estudos superávit primário (saldo entre 

d a receita  e despesa do governo) em R$ 

Fede ração 1 bilhão, dinheiro que deverá ser 

das Indústrias aplicado em infra-estrutura. É 

do Estado do pouco, dizem os engenheiros. São 

Paraná  (Fiep), o R$ 71 bilhões de superávit que 

m o n t a n t e  d e  poderiam estar sendo aplicados para  

investimentos necessários no reforçar  a  economia  brasileira, 

Estado para que as vias de melhorar e ampliar a malha viária e 

transporte funcionem a contento gerar emprego e renda. “O valor 

ultrapassa os R$ 3 bilhões, R$ 834 agregado que circula, por exemplo, 

c a r á t e r  d e  

emergência - construída 

em 1959, a ponte sobre o rio 

São Lourencinho foi parcialmente 

interditada pelo DNIT. O tráfego pela 

rodovia foi proibido para caminhões 

acima de 40 toneladas. Perde o País, 

que vê sua riqueza escoar pelos 

buracos das estradas; perde a 

sociedade com a própria vida e com 

o  p a g a m e n t o  d e  i m p o s t o s  

exorbitantes. 

No Paraná, nos 15,3 mil 

qui lômetros de rodovias sob 

responsab i l idade do Es tado, 

milhões dos quais somente em na Régis Bittencourt, onde aconteceu aconteceram 12.357 acidentes em 

rodov ia s .  O M in i s t é r i o  dos  o desmoronamento da ponte, 2002 - quase um por quilômetro - a 

Transportes, segundo informações just i f ica qualquer projeto de maior ia em decorrência das 

do diretor do Departamento de investimento no sistema viário,” péssimas condições das estradas, 

Planejamento e Avaliação de Política justifica Rossafa. gerando, segundo estudo da 

Portos e ferrovias -  O núcleo de Transportes, Francisco Luiz Batista Proenge, um custo social superior a 

de projetos estratégicos de infra-Costa, acena com investimentos de US$ 430 milhões. Outro dado 

estrutura de transportes da Fiep, em R$ 6 bilhões em 2005, para todo o alarmante: entre 1990 e 2003, a 

levantamento realizado durante o País. “Nunca se investiu tanto no produção de grãos no Paraná 

Fórum Sul, que reuniu especialistas sistema viário como se pretende superou os 100%, enquanto o 

do Paraná, Santa Catarina e Rio investir esse ano,” informa. crescimento viário foi praticamente 

Grande do Sul, considerou urgente a “O B r a s i l  c o n v e n c e u  o s  nulo. Com esse gargalo, é natural 
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estrutura portuária, além de colocar 

em discussão o Projeto Cais Oeste, 

com prazo de execução até 2007. “É 

viável e deve ser aprovado pelo 

governo federal, se não esse ano, no 

próximo,” assegura Francisco Costa. 

Para o diretor do Ministério dos 

Transportes, “grande parte dos 

problemas portuários são problemas 

de gestão. Falta articulação entre 

diversos segmentos que acabam se 

superpondo, e esse é um problema 

que precisa ser resolvido.”

Segurança - A primeira pergunta 

a ser respondida numa obra de 

engenharia, segundo o professor 

Mauro Lacerda, é se pessoas ou 

sistemas ficarão em perigo em caso de 

falha, colapso ou evento de risco. “O 

que vem acontecendo hoje em dia é 

que se projeta sem pensar no futuro. A 

queda da ponte na BR-116 poderia ter 

sido evitada com uma estrutura mais 

longa e mais alta, com as cabeceiras 

apoiadas em terreno sólido”, assinala 

o mestre da UFPR, justificando a teoria 

de segurança de sistemas estruturais, 

algo que começou a ser pensado no 

Brasil nos anos 90. “Estruturas de 

concreto deverão ser projetadas, 

necessidade de se investir para evitar construídas e operadas de tal forma 

o colapso total do sistema de que, sob influência do meio ambiente, 

transportes na região. Da cifra de R$ mantenham segurança, desempenho e 

3 bilhões que deveria ser destinada aparência aceitáveis.” 

somente ao Paraná, R$ 1,72 bilhão Geralmente só se pensa nos 

seriam gastos somente na ampliação riscos diante de uma catástrofe, 

e recuperação da malha ferroviária quando deveria ser o contrário. E, 

paranaense, sucateada ao longo ainda assim, se atua de forma 

dos anos. O estudo da Fiep encarece errada. “As primeiras 24 horas 

necessidade de investimento supera também a necessidade de duplicar a depois de uma catástrofe são 

os R$ 370 milhões. A agenda portos ferrovia Curitiba-Paranaguá e a fundamentais”, relata Lacerda. É 

do Ministério dos Transportes prevê o retomada de troncos de ligação em quando tudo acontece. No caso da 

montante de R$ 3,1 milhões em áreas produtoras do centro-oeste. explosão do Vicuña no Porto de 

2005 na ampliação da infra-No sis tema aquaviár io, a Paranaguá, por exemplo, o custo 

As pessoas ou 

sistemas ficarão em 

perigo em caso de 

falha, colapso ou 

evento de risco?

MARÇO    2005CREA-PR     30

A BR 277, entre 

Paranaguá e 

Curitiba: longas 

filas para 

descarregar 

no Porto 

de Paranaguá.

A
rq

u
iv

o

C
e
n
e
d
i



acesso do parceiro público aos cre-O projeto de Parcerias Público-

dores, no caso de inadimplência do Privadas (PPPs) surgiu como uma 

agente público?alternativa para a falta de recursos ofi-

Não será viável a parceria quan-ciais aos investimentos em obras 

do o único objetivo seja o forneci-como a construção de rodovias, por-

mento de mão-de-obra, ou forneci-tos e ferrovias. O governo pretende 

mento e instalação de equipamentos parcerias com a iniciativa privada, 

e, ainda, a execução de obra públi-garantindo um retorno mínimo para 

ca.empreendimentos como a concessão 

Quando for o caso de arbitragem de serviços de obras públicas (pedá-

por desses recursos para outros pro- para a solução de conflitos, as partes gios em estradas construídas pela ini-

pósitos.  Estados e municípios com privadas em desacordo podem resol-ciativa privada) e na prestação de ser-

projetos de PPPs terão de criar seus ver as disputas sem recorrer à Justiça, viços, em que o governo seja usuário 

próprios fundos de garantia. indicando especialistas para servi-direto ou indireto, como por exemplo 

Nesse ponto residem as dúvidas rem como "árbitros".a construção de presídios.

quanto à gestão do fundo garantidor Nesse tipo de investimentos con-

dos financiamentos das obras. Quem Garantia de resultados - Ver forme as PPPs, o governo não pode 

será o gestor? Como será a adminis- para crer. Esta é a posição dos enge-ultrapassar 1% da receita com as par-

tração dos recursos? Como será o nheiros paranaenses, numa primeira cerias, sob pena de cortar o repasse 

de recursos da União para Estados e 

municípios que avançarem o sinal, 

ou ainda não estiverem enquadrados 

na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O programa restringe a 70% os 

recursos a serem investidos nos pro-

jetos, mas pode chegar a 80% quan-

do houver participação de fundos de 

pensão controlados pelo governo.

Como garantia, o governo dis-

põe de R$ 6 bilhões, entre recursos 

do Orçamento e ativos da União. Por 

ser considerado um fundo de nature-

za privada, o governo não poderá dis-
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e fria análise do projeto Parcerias 

Solução - O deputado federal Público-Privadas, sancionado pelo 

Paulo Bernardo (PT-PR), foi o relator presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

do projeto que criou as PPPs, na depois de intensos debates no 

Câmara dos Deputados. Ele defen-Congresso Nacional. 

deu a criação por entender que o “A discussão para se consolida-

Estado sofre hoje fortes restrições fis-rem as grandes parcerias ainda pre-

cais e é imprescindível a busca de cisa amadurecer”, adverte Rolf 

meios que possam incrementar a par-Gustavo Meyer, diretor do Sindicato 

ticipação do setor privado na presta-dos Engenheiros do Paraná. Ele 

ção de serviços. “Precisamos urgen-comentou também: “É preciso que 

temente desses investimentos para surja um grande exemplo para esti-

escoar, de maneira mais eficiente a mular futuros investimentos. Como 

produção nacional”, destaca.idéia e método, as PPPs são uma ini-

Bernardo argumenta que o Plano ciativa viável”, mesmo ressaltando “a 

Plurianual de Investimentos (PPI) esti-visão de retorno de investimentos a 

ma a necessidade de investimentos curto prazo por parte das empresas 

da ordem de 21,7% do PIB no triênio privadas.”

2004/2007, para alavancar o Meyer assinala a persistência do 

potencial de crescimento do País. “O receio de que as regras mudem 

poder público, no entanto, não tem durante o jogo, como tem acontecido 

disponibilidade de recursos para rea-com outras medidas colocadas em 

lizar investimentos desta magnitude,” prática, concluindo que “a iniciativa 

avisa. As PPPs devem, segundo ele, privada está temerosa com a falta de 

ao mesmo tempo diminuir os custos e uma definição mais clara para as 

estimular a competição entre os regras do jogo.”

empreendedores, por intermédio da  

Controle social - Para Eroni criação de mecanismos próprios de 

Bertoglio, presidente do Sindicato contratação.

dos Engenheiros do Paraná (Senge), Sobre a polêmica questão das 

o recente projeto do governo merece garantias de pagamentos aos investi-

tentado.”especial atenção, tendo em vista que dores, o deputado lembra que a lei 

Diante disso, o presidente do a entidade, historicamente, “tem por prevê algumas garantias de paga-

Senge reitera que “é utópico acredi-missão avaliar todos as políticas mentos para os contratos de PPP. 

tar que os setores ligados à infra-públicas.” “Acredito que  a maior  delas  será a 

estrutura, poucos e concentrados, Bertoglio lembra que “assim criação de um fundo fiduciário com-

colocarão dinheiro sem retorno como houve erro ao se permitir as pri- posto por recursos orçamentários, 

garantido e imediato. É imprescindí-vatizações com 100% de financia- com vistas a honrar o pagamento dos 

vel, em quaisquer circunstâncias, que mentos do BNDES e fundos de pen- contratos”. Dessa forma, o relator da 

haja controle social dos investimen-são no governo FHC, novamente o matéria estima que  investidor possa 

tos, alterando a política neoliberal dinheiro dos trabalhadores, via FAT e explorar seu empreendimento como 

que persiste no modelo econômico fundos de pensão das estatais, ope- forma de pagamento, até a quitação, 

do governo federal, em que se prati-racionalizado pelo BNDES, será o ou mesmo receber o contrato como 

ca a privatização dos lucros e a socia-vetor de investimentos na infra- forma de pagamento.

lização dos prejuízos.”estrutura, vital para o crescimento sus-
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Deputado Paulo Bernardo, relator da lei 
das PPPs na Câmara dos Deputados

Os setores de 

transporte, 

saneamento, 

irrigação e meio 

ambiente têm as 

maiores 

possibilidades de 

PPPs



M E I O  A M B I E N T E

MARÇO    2005 CREA-PR     33

O esperado Protocolo de Quioto, medidas para reduzir a emissão de frota de 23 milhões de veículos 

afinal, passou a vigorar em meados gases poluentes, com o objetivo de automotores. Uma regra aprovada 

de fevereiro em mais de 140 países combater o aquecimento global. pe la Comis são de Recu r sos  

signatários, com as exceções  Grande número desses estados é Atmosféricos da Califórnia, no ano 

inexplicáveis dos Estados Unidos e gove rnado por  repub l i canos passado, pede aos fabricantes de 

Austrália. Contudo, foi estimulante moderados, como os governadores automóveis a produção de veículos 

saber que mesmo com a oposição do G e o r g e  P a t a k i  e  A r n o l d  que reduzam em 30% suas emissões 

presidente George W. Bush ao Schwarzenegger, respectivamente de até 2016.

protocolo, 28 dos 50 estados norte- Nova York e Califórnia, que têm a Aliás, foi a Califórnia o primeiro 

americanos e dezenas  de  empresas  política mais agressiva para cortar a estado do País a reconhecer os efeitos 

multinacionais  sediadas nos Estados emissão de gases poluentes, nocivos dos gases do efeito estufa 

Unidos adotaram de modo voluntário especialmente os produzidos pela emitidos por automóveis. Um 

Um 

protocolo contra 

o 
aquecimento global
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exemplo inquietante: a f rota Em 2002, essa empresa havia 

californiana é responsável por 11% ultrapassado a meta, atingindo a 

de todo o CO2 emitido por veículos redução de 67% dos gases, pondo 

nos Estados Unidos. em prática medidas como o 

O Estado de Nova York também reaproveitamento do calor gerado 

deu c lara demons t ração da em suas p lantas indus t r ia i s .  

disposição de mudar as coisas. O “ E c o n o m i z a n d o  e n e r g i a ,  

governador George Pataki anunciou conseguimos poupar mais de US$ 2 

o investimento de US$ 28 milhões bilhões,” relatou Ed Morgan, diretor 

para subsidiar a compra de 563 do setor de energia da Dupont.

ônibus elétricos ou movidos a gás nat-

ural para escolas e universidades 

públicas.

 Cálculos indicam que, ao longo 

da vida útil, os ônibus vão evitar o 

consumo de mais de 240 milhões de 

litros de óleo diesel, cortando a 

emissão de 3.250 toneladas de óxido 

de n i t r ogên io ,  en t r e  ou t ra s  

substâncias poluentes. 

Estados da costa leste também 

desenvolvem projetos para reduzir a 

emissão de gases pelas usinas 

geradoras de energia, mediante 

parcerias com a iniciativa privada 

para a produção de energia eólica e 

solar.

E l l io t Dir inger, d i re tor de 

estratégias internacionais do Centro A nova meta da multinacional é 
Pew de Mudança Climática Global, Setor privado - De acordo com manter seu consumo de energia estável 
instituição apartidária e sem fins estudos do Centro Pew, cerca de 45 até 2010, mesmo projetando aumento 
lucrativos, maior centro de referência empresas multinacionais, a maioria físico de sua produção mundial.
em política ambiental nos Estados sediada nos Estados Unidos, Com 5% da população do 
Unidos, proclama que “na falta de adotaram polít icas ambientais planeta, os Estados Unidos são 
política federal forte para o setor, visando obter eficiência energética atualmente responsáveis por cerca de 
muitos Estados estão  desenvolvendo  para diminuir a emissão de gases 25% de toda a emissão de gases 
políticas  próprias para reduzir os poluentes. Entre elas figuram a diretamente ligados ao efeito estufa 
níveis de poluição do ambiente.” mineradora Alcoa, a montadora Ford global.      

Diz ele que o esforço deve e a química Dupont. Um dos casos 

continuar crescendo, “mas que a mais notáveis foi protagonizado pela Atenção do mundo - O 
redução necessária nas emissões última empresa, que em meados dos P r o t o c o l o  d e  Q u i o t o  e s t á  
norte-americanas somente será anos 90 assumiu a responsabilidade despertando a atenção do mundo 
alcançada com a adoção de um de reduzir globalmente em 65% suas para a necessidade de conter o 
programa nacional dirigido pelo emissões de gases produtores do avanço da produção de CO2, 
governo federal.” efeito estufa. sobretudo por da parte dos países 

O Protocolo de 

Quioto está 
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atenção do mundo 
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industrializados. Um dos mais c h a m i n é s  i n d u s t r i a i s  e  d o  planos modestos a emissão de gases 

preocupados com o tema é o governo escapamento dos carros, segundo estufa. Todavia, ambos os países não 

britânico, que anunciou uma série de os especialistas. No Brasil, 75% do têm a obrigação de cortar as 

medidas estratégicas para adaptar o dióxido de carbono é produzido pela emissões, já que o Protocolo de 

país aos efeitos das mudanças destruição da floresta amazônica, Quioto impõe cortes apenas aos 

climáticas. com a substância sendo liberada por países desenvolvidos que mais 

Muitas mudanças de atitude á r v o r e s  q u e  q u e i m a m  o u  contribuem para o aquecimento do 

estão programadas pelo governo, apodrecem, segundo informe clima.

sobretudo nas áreas afetadas por distribuído pela BBC. A quantidade de dióxido de 

inundações. O setor públ ico A posição chinesa revela um carbono (CO2) na atmosfera da 

encarregado de cuidar do meio cenário mais convencional, ainda Terra aumentou mais do que era 

ambiente estima que algumas conforme a BBC, com a indústria de esperado nos últimos dois anos. Nos 

centenas de quilômetros da região energia sendo a maior contribuinte últimos vinte anos, o CO2 expandiu-

costeira poderão desaparecer, a do efeito estufa. O documento se na média de 1,5 ppm por ano, e 

longo prazo, em função das liberado pelo governo chinês inclui ultrapassou essa marca em 2002 e 

mudanças climáticas. uma referência discreta ao que se 2003. Cientistas admitem que a 

Pesquisadores da Universidade capacidade dos oceanos e plantas 

de Oxford, por exemplo, revelam de absorver o dióxido de carbono 

que as temperaturas na Terra podem pode estar diminuindo, algo que os 

subir em até 11ºC, o dobro do pesquisadores acreditavam que não 

previsto,  segundo as projeções mais aconteceria em muitas décadas.

abrangentes já realizadas sobre O pesquisador da Universidade 

variações do clima. O estudo em da Califórnia, Charles Keeling, 

foco foi publicado na revista começou a medir os níveis de dióxido 

científica Nature. O perigo que de carbono na atmosfera em 1958, 

ronda o planeta é o aumento da num observatório construído no topo 

e m i s s ã o  d e  C O 2 e ,  c o m o do vulcão Mauna Loa, no Havaí. Ele 

conseqüência o aquecimento reitera que o crescimento das 

global, cujo aumento está na razão e m a n a ç õ e s  d e  C O 2  v a i  

chama “fermentação intestinal ani-direta do crescimento da quantidade desencadear um processo natural 

mal,” numa lembrança de que de gás carbônico jogado na “sem precedentes.”

alguns gases estufa, como o metano, atmosfera.  Mudanças na quantidade de 

são produzidos por vacas e porcos, e Um grupo de cientistas concluiu CO2 na atmosfera estão sempre 

que essa emissão da agropecuária que uma concentração atmosférica relacionadas a fenômenos naturais, 

pode ser significante nos países em de gás carbônico de mais de 400 como o El Niño, que faz com que os 

desenvolvimento.ppm (partes por milhão) seria oceanos emitam carbono, ao invés 

perigosa. Atualmente, o índice está de absorvê-lo.

Pioneirismo - O Brasil tem a seu em torno de 378 ppm, subindo cerca Os que lidam com ciência, 

favor o pioneirismo no uso de etanol de 2 ppm por ano. mormente em termos do clima 

produzido de fontes renováveis Brasil e China são dois países planetário, fazem suas análises e 

como a cana-de-açúcar, para altamente preocupados com suas projeções tendo por base longos 

substituir a gasolina e o diesel. Por emissões de gases de efeito estufa e períodos de tempo  (um século,  por 

sua vez, a China acabou com com as maneiras de contribuir para a exemplo). Um deles, Piers Forsters, 

algumas refinarias movidas a luta contra o aquecimento global. da Universidade de Reading, na 

carvão, conseguindo restringir a Os gases não saem apenas das I n g l a t e r r a ,  n ã o  e s c o n d e  a  

Os gases não saem 

apenas das chaminés 

industriais e do 

escapamento dos 

carros, segundo os 

especialistas
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dos profissionais e, em maior medida, 

da própria sociedade.”

Ficou plenamente estabelecido 

que as entidades terão papel decisivo 

na mobilização dos profissionais, já 

que uma das principais metas do 

CREA-PR na atual administração é tra-

balhar “de forma cooperada com as 

entidades nos movimentos de conver-

gência de interesses, mas acima de discutiram em movimentadas sessões “A cooperação entre o CREA-PR e 

tudo no convívio com diferentes proje-de dinâmica de grupo as realidades as entidades deve ter como meta a 

tos em benefício do coletivo.” enfrentadas pelos profissionais e pela inserção profissional e a criação de ini-

Para o presidente do CREA-PR é sociedade em diferentes regiões, ciativas que visem o desenvolvimento 

vital insistir na idéia de que o papel do sobretudo, em termos do desenvolvi-dos diferentes municípios, dando opor-

profissional na mudança social e na mento almejado. A partir de agora, tunidades aos profissionais de serem 

garantia da qualidade de vida da soci-salienta Rossafa, os resultados dessas agentes ativos do desenvolvimento.” 

edade é imprescindível. “Os profissio-discussões servirão de base para a uti-Esta foi a idéia-força defendida pelo 

nais da engenharia, arquitetura e agro-lização das ferramentas de gestão presidente do CREA-PR, engenheiro 

nomia têm a missão de modelar a capazes de viabilizar e garantir resul-agrônomo Luiz Antonio Rossafa, 

matéria e a energia, promovendo a tados para a ação das entidades.durante o 31º Encontro Paranaense de 

transformação, indo além do dever. Afirmou o presidente que o encon-Entidades de Classe, realizado em Foz 

Dessa forma, esses profissionais têm o tro de Foz do Iguaçu “passa a ser um do Iguaçu entre 3 e 5 de março.

direito de exercer na plenitude a cida-marco para o sistema no Paraná, O evento contou com a participa-

dania, para a construção dos sonhos tendo em vista o melhor aproveitamen-ção de representantes de associações 

de outros indivíduos,” acrescentou.to dos recursos de gestão disponíveis e sindicatos de engenharia, arquitetu-

para a defesa das corporações em prol ra e agronomia de todo o Estado, que 

Ação cooperada 
para 

inserção profissional

Cidades podem se 

desenvolver com a 

participação de 

profissionais como 

agentes ativos

Luiz Antonio Rossafa: “Um marco para o sistema no Paraná”.
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líder não se deixa paralisar pelo melhor a disponibilidade de recursos Interação profissional
medo, pois acredita nas possibilida- qualificados para a gestão de projetos 

des reais.” de interesse coletivo.
O CREA-PR convidou para a Quadros concluiu lembrando que “As entidades entendem ter chega-

palestra de abertura do 31º para “perceber no invisível é preciso do o momento,”  assinala o presidente 
Encontro Estadual de Entidades de buscar informações, planejar resulta- do CREA-PR   “de não somente defen-
Classe o pro fessor de pós - dos, expandir redes de contato, forta- der as corporações e seus profissiona-
graduação Dante Quadros, também lecer a comunicação, os relaciona- is, mas  de  interagir com  a  socieda-
conhecido por sua intensa atuação mentos e os resultados.” de.” 
na área de consultoria empresarial. A instituição alinha-se hoje entre as 
Quadros abordou o instigante tema 

“A oportunidade no invisível,” traba-

lhando com o objetivo de motivar as 

entidades de classe participantes a 

buscar cada vez mais as oportunida-

des de interação entre profissionais e 

a sociedade.

“O momento vivenciado é de 

ameaças internas e externas. Somos 

cobrados por resultados e nossos cli-

entes esperam ser atendidos de forma 

satisfatória, mas a concorrência nos 

inquieta. As mudanças constantes 

nos trazem medo do inesperado,” 

citou, ao descrever o estágio de apre-

ensão em que o mundo está mergu-

lhado.

O consultor destacou, ainda, que 

a maioria dos diretores de empresa Mercado e 
atuando hoje no Brasil, é composta que assumiram claramente essa posi-gestão públicapor engenheiros: “Isto é ótimo por- ção pública, e segundo Luiz Antonio 

Na segunda metade do encontro, que esses profissionais têm-se desta- Rossafa, já teve oportunidade de colher 
os participantes foram divididos por cado na descoberta de novos cami- dividendos importantes dessa ação pro-
área de interesse em quatro grupos de nhos.” gramática, sobretudo nos campos da 
trabalho, dedicados ao exame de Por outro lado, Quadros revelou inserção e valorização dos profissionais 
questões como a atuação profissional, em sua explanação a necessidade de seu arco institucional.
gestão e  mobilização  dos  profissio-de incentivar  o  emprendedorismo,  O mais expressivo ganho qualitati-
nais junto às entidades de classe e às a criatividade e a simplicidade efici- vo salientado, entretanto, pelo presi-
políticas de desenvolvimento.ente na execução de tarefas. Para dente do CREA-PR,  diz  respeito  “à cri-

P ara a coordenação geral do ele, liderar é uma arte, qualidade ação de iniciativas voltadas ao desen-
evento, tanto o nível de participação que é adquirida ao longo do tempo e volvimento de municípios com diferen-
quanto o saldo das discussões foram das experiências vividas. “Líder é tes problemáticas, possibilitando aos 
altamente positivos e alentadores, de alguém que sabe lidar com todas as profissionais tornarem-se agentes ati-
vez que permitirão a feitura de planos situações para encontrar possibili- vos da transformação.”  
de ação cujo escopo será aproveitar dades,” advertiu, enfatizando que “o 

O encontro em Foz reuniu profissionais preocupados com o desenvolvimento nacional.
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É T I C A  P R O F I S S I O N A L

Pelo arquiteto Jaime Pusch

tórias e das condutas 

vedadas. A virtude, o 

bem, está no cumpri-

mento destas nor-

mas e o vício, o mal, 

em quaisquer ações 

praticadas em con-

trário a suas prescri-

ções. Portanto, não 

a sua infração.podemos ignorar, 

Sem excursionarmos ainda pelo sob pena de incor-

exame das penalidades aplicáveis à rermos em tola ingenu-

infração ética - o que faremos em arti-idade de puristas, que 

go futuro - vejamos como o nosso CEP nem tudo que está declinado 

conceitua a infração. Em momento em nosso CEP será sempre e 

nenhum ele dispõe sobre negativas de automaticamente cumprido. Se 

atitudes. Vale dizer, em momento assim o fosse, não precisaríamos 

nenhum ele proíbe ou obriga qualquer de normas de conduta profissio-

coisa de forma imperativa ou negati-nal, pois, se elas existem, é por que Embora insistamos que o nosso 

va, mesmo porque a norma ética não se espera que sejam observadas. Código de Ética Profissional - CEP foi 

tem tal escopo, o qual encontramos na Porém, é da natureza humana a concebido  como  uma  cartilha  de  

norma jurídica, na lei. Seu caráter é e incursão eventual no erro. E o erro, orientação de condutas, não pode-

sempre deverá ser recomendativo. quando cometido, é qualificado como mos ignorar sua função de também 

Como um pai ou professor, ele sugere infração à norma e sujeita o infrator à ser um referencial identificador de 

que trilhemos este ou aquele caminho, punição. Erro e reparação, infração e eventos antiéticos. O CEP é, antes de 

que tomemos tais e quais atitudes, que punição, crime e castigo são as duali-tudo, um rol de normas  éticas  pactu-

observemos esta ou aquela postura. dades insuperáveis de nossa cultura oci-adas pelo coletivo profissional. É a 

Não se impõe o código como um dental fundada no reconhecimento do expressão da vontade geral apontan-

patrulheiro implacável, como um poli-nexo de causa-efeito-dano e da cir-do como deve ser a conduta  individu-

cial de  consciências, como um tirano cunscrição personalizada da culpabili-al, exatamente no interesse deste cole-

inflexível. Mas não deixa de estar aten-dade. Assim, devemos esperar que, tivo. Como tal, ele dispõe das condu-

to a eventuais falhas de ação de cada uma vez elaborar a norma, é iminente tas esperadas, das condutas obriga-

Infração 
ética

O CEP é, antes de 

tudo, um rol de 

normas éticas 

pactuadas pelo 

coletivo profissional
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profissional no exercício de seu ofício. Esta aparente contradição se resolve lei, qualquer ato que:

Não descura da hipótese, sempre pos- pela simplicidade conceitual que 1. Atente contra os princípios 

sível e iminente, de uma “pisada na traz. O próprio CEP estabelece como éticos.

bola” por qualquer um de nós. sendo infração apenas e tão somente 2. Descumpra os deveres de ofí-

O atual CEP, além do que previa o o contrário de tudo que ele coloca cio.

nosso anterior e, podemos 3. Pratique condutas 

ousar dizer que, de modo mais expressamente vedadas.

abrangente que os códigos dis- 4. Lese direito reconhecido 

ciplinares de muitas outras pro- de outrem. 

fissões regulamentadas no Destaque-se que só são 

Brasil, vai além dos simples passíveis de apreciação os 

deveres básicos de conduta atos cometidos por profissio-

e x c l u s i vamen t e  t é cn i co - nal. Apenas a estes, quer no 

profissional. Ele incorpora entre exercício de sua profissão ou 

outros deveres os havidos da mesmo na vida cidadã comum, 

ética humana geral, os valores são considerados como possí-

morais da contemporaneidade, veis agentes de infração ética. 

um zelo quase sacral com a pró- Não seriam suscetíveis de impu-

pria profissão e um forte com- tação infracional empresas, lei-

promisso com o ser humano e o gos, ou as instituições. Apenas 

ambiente. Além deste amplo a pessoa física do profissional 

leque de deveres, estabelece qualificado.

limites para a inicialmente ilimi-  Existe a norma também por-

tada ação profissional, na que se aguarda seu possível des-

forma de condutas vedadas. E, cumprimento. E a mecânica é 

de forma inédita na história dos simples, porquanto se estabele-

códigos disciplinares profissio- ce que a ética é fundada na dia-

nais, proclama sua carta de direitos lética do bem e do mal. afirmativamente. No seu penúltimo 

do profissional e de sua profissão. A norma pretende apresentar a artigo, o próprio código estabelece 

De tão amplo, poderia resultar condução para a desejada virtude. clara e concisamente o critério de 

num postulado frágil e suscetível de Outra prática, que não a normatiza-infração: todo ato cometido por pro-

fácil violação. Em uma perspectiva da, é o mal indesejado, é a infração fissional que atente contra alguma 

mais pessimista, incompreensível e ética.  das suas recomendações.

de difícil cumprimento pelos colegas Simplesmente, é infração ética 

no exercício cotidiano de sua arte. passível de punição na forma da 
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muito mais simples e flexíveis. A arbitragem é uma espécie de jus-

A combinação desse conjunto de tiça privada. Ela é uma opção dos con-

fatores e características traz ampla van-tratantes. Duas ou mais partes, ao con-

tagem para o método arbitral sobre o tratarem, podem escolher a via judici-

judicial, especialmente na questão da al ou a arbitral. Uma substitui a outra, 

redução do tempo, para a solução dos são excludentes. Para que haja arbi-

litígios. Na arbitragem, são as partes tragem é necessário que as partes con-

que definem o prazo para a conclusão vencionem a sua realização, ou seja, 

do processo. Havendo omissão das acordem previamente em resolver 

rio: o julgador, que é o árbitro, é esco- partes, a lei estipula o prazo máximo seus eventuais litígios por este método.  

lhido pelos litigantes. Este fator possi- de seis meses para que a sentença arbi-Essa convenção, quando ocorre ao 

bilita que o profissional que vai julgar tral seja proferida. Finalmente, a con-contratar, é efetivada pela inclusão da 

a causa seja um especialista na maté- jugação dessas características do pro-cláusula compromissória, conforme a 

ria: para um litígio sobre matéria de cesso arbitral traz para as partes outra lei 9.307/96 que regulamentou a arbi-

determinado ramo da engenharia, grande vantagem em termos da rela-tragem no Brasil. Esta cláusula substi-

como da civil, por exemplo, pode ser ção custo/benefício.tui a chamada cláusula do foro, que 

nomeado um árbitro engenheiro civil, normalmente consta de todos os con-

dispensando, muitas vezes, a necessi- Prerrogativas - Uma pergunta tratos, através da qual as partes indi-

dade de laudos periciais. que sempre surge: qual o poder de cam a comarca em que o litígio será 

- Nos processos judiciais, exceto fato do árbitro? Uma vez nomeado submetido ao poder judiciário.

para determinadas causas de peque- pelas partes, ele é revestido dos pode-

no valor, é obrigatória a contratação Diferenças e Benefícios res de um juiz para decidir sobre os lití- - No 

de um advogado. Na arbitragem, a gios a ele submetidos. Ele só decide o que difere o procedimento arbitral do 

presença de advogado é facultativa. conflito sobre o qual as partes litigan-judicial?

- Outra grande diferença entre os tes venham a concordar. O poder do - Enquanto o primeiro se constitui 

dois métodos é o tempo do julgamen- árbitro é só para decidir. Ao final da num método privado, o outro é esta-

to: na arbitragem o máximo é de seis arbitragem ele é obrigado a proferir tal.

meses, salvo situações especiais em uma sentença (havendo acordo entre - Os processos judiciais geralmen-

que as próprias partes podem esten- as partes na fase de conciliação o te são processos públicos: qualquer 

der este prazo. As  ações  judiciais, nor- mesmo será expresso em uma senten-cidadão pode ter acesso. O arbitral é 

malmente são muitíssimo mais demo- ça homologatória). sigiloso.

radas. Esta se constitui em um “título exe-- No procedimento judicial, as par-

- Comparados com os procedi- cutivo judicial”, ou seja, tem o mesmo tes não escolhem o juiz da causa, ao 

mentos judiciais, os da arbitragem são valor jurídico de uma sentença de juiz passo que no arbitral ocorre o contrá-

Arbitragem: 
benefício para 

as partes

Daniel Lopes de Moraes

Para que haja 

arbitragem, é 

necessário que as 

partes convencionem 

a sua realização
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togado. Porém, diferentemente reito patrimonial disponível” podem sociais de manutenção do aparato 

daquele, o árbitro não tem poder de ser objeto de arbitragem. Mas estas judicial, em benefício da sociedade.

execução, não podendo, portanto, matérias têm uma amplitude muito 

Como Optar - O CREA-PR, aten-obrigar determinada parte a cumprir a grande. Todos os litígios que envolvam 

dendo a necessidade dos  profissiona-sua decisão, seja através de seqüestro as transações comerciais, tanto de 

is que atuam em sua jurisdição, e aos ou penhora de bens, prisão, ou outro mercadorias, de imóveis, ou outra 

contratantes dos serviços da engenha-constrangimento legal. O poder de qualquer, bem como as de prestação 

ria, colocou à disposição de todos execução é prerrogativa exclusiva do de quaisquer tipos de serviços (incluin-

esse mecanismo moderno e eficaz de juiz togado. Mas sabe-se que, na do todos os tipos de engenharia), são 

solução de controvérsias, a arbitra-Justiça, é exatamente a fase de conhe- arbitráveis. Em geral, o que é contratá-

gem, através de sua Câmara de cimento, na qual é decidido o mérito vel é arbitrável.

Mediação e Arbitragem. Para facilitar do problema (quem tem razão), que é, 

Conclusão - São inúmeras as a opção pela arbitragem o Conselho de longe, a mais demorada. 

razões para que os contratantes optem já fez constar em todos os seus mode-

Papel Colaborador - Outra per- pela arbitragem. As principais delas los de ARTs, inclusive da eletrônica e 

gunta  que  surge:  então  o  poder  são: rapidez, simplicidade, flexibilida- do “kit ART”, a cláusula compromissó-

judicial não tem nenhuma interferên- de, menor custo, possibilidade de um ria (arbitral). Caso o profissional dese-

cia no processo arbitral? Tem sim, um litígio ser decido por um árbitro espe- je optar pela arbitragem através da 

poder complementar, ou colaborador, cialista na matéria, simplicidade e fle- CMA CREA-PR, é necessário que ele 

e também fiscalizador. O árbitro pode xibilidade, finalmente, melhor relação esclareça e obtenha a anuência do 

solicitar ao juiz que obrigue o compa- custo/benefício. Temos outro benefí- seu contratante e que ambos assinem 

recimento de uma testemunha (condu- cio de caráter mais amplo de muita também a cláusula. Se houver contra-

zida “sob vara”) para depor em pro- repercussão no médio e longo prazos, to, é necessário proceder de forma 

cesso arbitral, por exemplo. de  caráter  social, que é o alívio do coerente com a ART, substituindo a 

Na qualidade de poder fiscaliza- volume das demandas judiciais. Este cláusula do foro pela mesma cláusula 

dor, o juiz pode anular uma sentença fator, além de contribuir para acelerar compromissória, caso as partes 

arbitral, por solicitação de uma das e dar melhor  qualidade  às  decisões  tenham optado pela arbitragem.

partes, se o árbitro cometer algum judiciais, trará a diminuição dos custos 

vício ou equívoco procedimental, Para quaisquer esclarecimen-

todos previstos na lei de arbitragem. tos adicionais, consulte a página 

Neste caso, o juiz determinará que eletrônica do CREA-PR, www.crea-

haja nova arbitragem. Ou seja, uma pr.org.br, ou procure a CMA 

vez havendo a opção das partes CREA-PR, através do e-mail 

pela arbitragem, o juiz fica impedi- cma@crea-pr.org.br, ou telefone 

do de apreciar o mérito do litígio. (41) 350-6727. 

Cabendo esta prerrogativa exclusi-

Daniel Lopes de Moraes é Engº vamente ao árbitro. E, quanto ao 
Civil, consultor do CREA-PR para mérito, não cabe nenhum recurso à 

assuntos de Mediação e Arbitragem e 
sentença arbitral. Este se constitui, coordenador do Conselho Técnico da 

também, num grande fator de cele- CMA - CREA-PR

ridade e eficácia da arbitragem.

O que arbitrar - Qualquer 

causa é passível de arbitragem? 

Não. Somente as matérias sobre “di-



CREA-PR     14  ABRIL / MAIO  2003
Fone: 0800-6420003




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	02.pdf
	Página 1

	03.pdf
	Página 1

	04.pdf
	Página 1

	05.pdf
	Página 1

	06.pdf
	Página 1

	07.pdf
	Página 1

	08.pdf
	Página 1

	09.pdf
	Página 1
	Página 2

	11.pdf
	Página 1
	Página 2

	13.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	16.pdf
	Página 1
	Página 2

	18.pdf
	Página 1
	Página 2

	20.pdf
	Página 1
	Página 2

	22.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	28.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	31.pdf
	Página 1
	Página 2

	33.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	36.pdf
	Página 1
	Página 2

	38.pdf
	Página 1

	39.pdf
	Página 1
	Página 2

	41.pdf
	Página 1
	Página 2

	43.pdf
	Página 1

	44.pdf
	Página 1




